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"Não faças do amanhã o sinônimo de nunca, 

nem o ontem te seja o mesmo que nunca mais.

Teus passos ficaram. 

Olhes para trás... mas vá em frente, 

pois há muitos que precisam 

que chegues para poderem seguir-te."

Charles Chaplin
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RESUMO

Como assegurar  fidelidade  do  leitor  frente  o  surgimento  de  novas  e  modernas  fontes  de 
informação? Desvendar e analisar quais as estratégias usadas atualmente pelos jornalistas do 
meio impresso foi o desafio desta pesquisa. O trabalho teve como foco a editoria de Esportes 
dos jornais Zero Hora e Correio do Povo, na cobertura da partida Grêmio X Internacional do 
dia 19 de julho de 2009, válida pelo Campeonato Brasileiro, que marcou os 100 anos do 
maior  clássico  de  futebol  do  Rio  Grande  do  Sul.  Os  processos  metodológicos  utilizados 
foram: análise bibliográfica, entrevista em profundidade e análise topográfica. O referencial 
teórico foi construído com base nos principais autores do jornalismo impresso e esportivo do 
Brasil, enquanto que a análise topográfica ocorreu a partir da organização de categorias. A 
entrevista em profundidade foi realizada em Porto Alegre, entre os dias 13 e 16 de agosto de 
2009,  através  do  acompanhamento  da  rotina  de  trabalho  dos  repórteres  Luis  Henrique 
Benfica, da Zero Hora, e Carlos Corrêa, do Correio do Povo. Enfim, com base na observação 
do  processo  de  produção  jornalística,  na  entrevista  com  profissionais,  na  pesquisa 
bibliográfica e  na análise  do conteúdo dos  jornais,  foi  possível  traçar  quais  as principais 
estratégias de credibilização adotadas pela mídia impressa para fidelizar leitores e concorrer 
com os demais meios de comunicação.

Palavras-chave: jornalismo impresso; cobertura esportiva; estratégias; fidelidade do leitor.
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INTRODUÇÃO

O jornalista esportivo é, antes de tudo, um apaixonado pelos assuntos com os quais 

lida todos os dias.  Talvez seja  esse o maior diferencial  em relação aos colegas de outras 

editorias (Coelho, 2004). Para muitos, é o assunto mais atraente e interessante logo que o 

leitor abre o jornal. Trata-se de uma paixão de décadas, alimentada pelo sucesso do país em 

grandes competições como a Copa do Mundo de futebol.

Os jornalistas esportivos do meio impresso, porém, precisam enfrentar novos desafios 

neste início de século XXI, frente ao surgimento de novas tecnologias. Afinal, como superar 

fatores como instantaneidade, facilidade de acesso, interatividade – característicos dos novos 

veículos – e assegurar a fidelidade do leitor? É um desafio e tanto para os profissionais dos 

jornais. E este foi o objetivo proposto por esse trabalho: analisar quais as estratégias utilizadas 

pelo jornalismo esportivo impresso para criar um produto atraente, capaz de concorrer com as 

outras mídias e se manter, ao longo dos anos, como uma das principais fontes de informação. 

Ao longo da pesquisa, foi possível descrever também a rotina desses profissionais na redação 

e  os  procedimentos  adotados  na  cobertura  dos  jogos  que  extrapolam o  horário  limite  de 

fechamento do jornal. Analisou-se, ainda, o que esta mídia tem de diferencial em relação às 

outras e uma perspectiva do jornalismo impresso  para o futuro.

O surgimento de novas e modernas tecnologias de comunicação em um curto espaço 

de tempo exige do público consumidor da informação uma constante atualização. Assim, essa 

pesquisa contextualiza o mercado da comunicação hoje, em especial, o jornal impresso. O 

produto que cada um oferece e, principalmente, a vantagem que o leitor tem em consumir as 

informações trazidas pelos jornais Zero Hora e Correio do Povo. O estudo visa esclarer sobre 

as estratégias utilizadas para tentar fidelizar o leitor com o meio, uma análise do produto 

jornalístico que recebe em casa todos os dias e, inclusive, detalhes da rotina de produção 

vivenciadas nos bastidores das redações dos jornais. São informações recolhidas por meio  de 

livros, da análise topográfica de três edições dos jornais e da pesquisa de campo realizada 

junto  às  redações  dos  jornais,  em  que  viveu-se,  por  três  dias,  a  experiência  de  repórter 

setorista do Grêmio Footbal Porto-Alegrense.

No primeiro capítulo, traçar-se-á um panorama sobre o processo de midiatização da 

sociedade, enquanto mediadora de vários campos sociais. Logo depois,  analisa-se como a 

midiatização do esporte tornou o Brasil o país do futebol. O processo de produção jornalística 

na sociedade atual,  com ênfase no campo do jornalismo esportivo, encerra o capítulo. Na 
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segunda parte  do  trabalho,  o  foco  está  na  história  do  jornalismo impresso  no  Brasil,  na 

evolução  do  meio  até  os  dias  atuais.  Os  assuntos  estão  abordados  como  uma  pirâmide 

invertida:  da história do jornal  no Brasil,  para o Rio Grande do Sul;  deste,  conhece-se a 

história  do  processo  jornalístico  nos  jornais  Zero  Hora  e  Correio  do  Povo;  dos  jornais, 

destaca-se  as  editorias  de  esportes.  O  terceiro  capítulo  descreve  quais  os  percursos 

metodológicos adotados para a pesquisa, enquanto que o quarto traz uma perspectiva analítica 

das estratégias do conteúdo dos jornais. O quinto capítulo é reservado para as considerações 

finais. 
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CAPÍTULO I - A MIDIATIZAÇÃO COMO MEDIADORA DE CAMPOS

A análise da concorrência do jornalismo feito para o papel com as demais mídias de 

comunicação de massa só é possível após um bom entendimento do processo de midiatização 

da  sociedade.  Esse  processo  teve  desenvolvimento  acentuado,  essencialmente,  a  partir  da 

década  de  50  do  século  XX.  Aparatos  tecnológicos  avançados,  então,  permitem  aos 

indivíduos o uso dos meios de comunicação em escala crescente.

A sociedade se depara com uma nova realidade, construída pela mídia: a realidade 

midiática. Os meios de comunicação vivem a centralidade no cotidiano das pessoas, capaz de 

gerenciar  as  práticas  de  outros  campos.  Não  se  limita  apenas  a  atuar  como  fonte  de 

informação  e  entretenimento,  mas  vivencia  a  construção  de  identidades,  de  imaginários 

coletivos, dinamizando processos, configurando novas ordens sociais. Assim, a mídia se situa 

num espaço de legitimação e  reconhecimento da sociedade.  O que não for resolvido nos 

demais campos sociais, na mídia deverá ser. Afinal, ela é a produtora central da realidade. O 

que de fato não for midiatizado, parece não existir.

A  midiatização,  vista  como  categoria  explicativa  do  tipo  de  sociedade  em  que 

vivemos, estabelece ligação entre diversos campos sociais. O que nos interessa é o campo dos 

mídia,  fundamental  para  estabelecer  as  relações  entre  esses  campos.  Possui  um papel  de 

mediação, de regulação, trabalha a tematização dos meios. Aliás, talvez esse seja um de seus 

mais importantes papeis, refletindo os diferentes domínios da experiência. O campo dos mídia 

desempenha funções simbólicas.

Falar  sobre  a  constituição  da  cultura  midiática  é  falar  mais  do  que  o  simples 

incremento no uso e no consumo da tecnologia nos meios. É falar de uma nova 

estruturação  das  práticas  sociais,  marcada  sim pela  existência  dos  meios.  Desta 

maneira, a midiatização da sociedade, a cultura midiática, propõe a necessidade de 

reconhecer que é a partir do processo coletivo de produção de significados que se 

compreeende a ordem social, que se comunica, se reproduz, se transforma.1

Para Pedro Gilberto Gomes, em Midiatização e Processos Sociais na América Latina  

(Paulus, 2008), estamos vivendo hoje uma mudança epocal, um novo modo de ser no mundo, 

com  a  criação  de  um  bios midiático  que  incide  profundamente  no  tecido  social.  A 

midiatização é vista como uma chave para interpretar a realidade e compreender a sociedade. 

Tudo é feito eletronicamente.  Cada veículo irá  trabalhar com determinada modalidade de 

1 BIANCHI, Gabriela Soares. Rural vivido e midiatizado. São Leopoldo, 2003, p. 18.
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suporte. Mas os dispositivos tecnológicos são apenas o início de toda a transformação, desse 

novo modo de ser no mundo. Os sistemas de informação passam a regrar a vida cotidiana, 

disciplinando a ação das pessoas, indicando caminhos a serem seguidos, configurando ideias 

de poder, os caminhos do certo e errado.

A midiatização é a reconfiguração de uma ecologia comunicacional (ou um bios 

midiático). Torna-se (ousamos dizer, com tudo o que isso implica) um princípio, um 

modelo e uma atividade de operação de integibilidade social. Noutras palavras, a 

midiatização  é  a  chave  hermenêutica  para  a  compreensão  e  interpretação  da 

realidade.2

Os indivíduos, inseridos nesse novo modo de ser na sociedade, passam a vivenciar 

uma lógica de sentidos inerentes ao midiático. A comunicação midiatizada é composta por 

fenômenos  complexos.  Surgem  novos  conceitos  associados,  como  tecnointeração,  

dispositivo, ambiente, processos midiáticos, bios-midiático. Tudo é novo. Vivemos, então, no 

ambiente da informação e da comunicação. As relações pessoais e familiares não são mais as 

mesmas, e a base das interações sociais estão nas ligações sócio-técnicas, e não nos laços 

sociais.

As mídias, então, ocupam um lugar central nessas relações com os campos. Eliseo 

Verón  desenvolveu  um  interessante  estudo  que  visualiza  a  midiatização  através  de  três 

campos: o das instituições, o das mídias e o dos atores sociais. No caso das instituições, a 

mídia  é  um  excelente  instrumento  para  promover  a  sua  imagem  perante  o  público  e  a 

sociedade  em  geral,  divulgar  seus  produtos,  estratégias,  serviços  e,  enfim,  construir  sua 

própria identidade.  Os indivíduos,  por sua vez, são altamente influenciados pelas agendas 

midiáticas.  Mas  também  possuem  um  poder  de  persuasão  muito  grande,  produzindo 

manifestações e tentando modificar os produtos originais que recebem, ou seja, eles afetam as 

práticas produtivas dos campos das mídias. Já nas relações entre instituições e sujeitos sociais, 

a mídia atua os aproximando, como assessores especiais, mediando essas relações. Assuntos 

relativos  a  eventos  e  novidades  promovidas  por  essas  instituições  são  pautadas  pelas 

assessorias.

[...]  os  modos  como  o  campo  dos  mídia  afeta  as  relações  entre  usuários  e  as 

instituições e vice-versa, circunstância em que opera como um regulador, ou ainda 

como um lugar de interação. Neste caso, destacam-se como experiência micro, no 

2 GOMES, Pedro Gilberto. O processo de midiatização da sociedade. In: Midiatização e processos sociais na 
América Latina. (orgs) FAUSTO NETO, Antonio; GOMES, Pedro Gilberto; BRAGA, José Luiz; 
FERREIRA, Jairo. São Paulo: Paulus, 2007. 
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âmbito do campo dos mídia, o ombusdman, até aquelas circunstâncias em que os 

mídia operam como gestores de processos sociais.3

Em alguns momentos, a mídia ultrapassa a sua clássica posição mediadora e passa a 

produzir  referências sobre si  próprio, ou seja,  a mídia se remete à mídia. Historicamente, 

alguns acontecimentos se tornam inesquecíveis por terem recebido uma grande cobertura da 

imprensa,  ao  longo  de  um determinado  período.  Outros  temas  voltam à  tona  através  da 

memória  da  comunicação,  construindo e  gerando uma realidade  que  se  insere  na  prática 

social. Uma nova realidade, a midiática, norteada pela produção de mensagens comunicativas 

através de meios tecnológicos.

1.1 – A MIDIATIZAÇÃO AFETA O CAMPO ESPORTIVO

Definições  do  Brasil  como  o  “país  do  futebol”  só  ganharam  força  ao  longo  das 

décadas graças ao apelo popular do esporte e, principalmente, à crescente midiatização do 

mesmo. O espaço destinado para as notícias do esporte, destacadamente o futebol, evoluiu 

consideravelmente e hoje ganha destaque em páginas de jornais, portais de informação online, 

revistas especializadas, manchetes de telejornais e de programas radiofônicos. Atualmente, é 

impossível pensar em partidas sem uma ampla cobertura da mídia. É esta midiatização do 

esporte que garante aos clubes grandes patrocinadores, aumento do número de sócios e de 

venda de artigos com a marca do time, públicos nos estádios, enfim, tudo que promove a 

imagem do clube.

Os números da audiência alcançada pelo esporte cresce a cada ano. O espetáculo de 

quatro horas e meia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, foi 

assistido por mais de 1 bilhão de pessoas, ou seja, 15% da população mundial, segundo o 

jornal  O Estadão do dia  11 de agosto daquele ano.  Só da China vieram 842 milhões de 

espectadores, do total de 1,3 bilhão de habitantes que o país possui. No Brasil, a audiência 

média dos jogos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo supera com folga o número de 

100 milhões de espectadores (fonte: Ibope).

O torcedor hoje acompanha as notícias do seu time a todo instante, pelos jornais, pelo 

rádio,  pela televisão, pela internet e até mesmo pelo celular.  São milhões de informações 

produzidas e veiculadas com alta frequência. A comunicação de massa tornou o esporte, uma 

atividade originalmente para ser praticada, cada vez mais um espetáculo para ser assistido em 

massa.

3 FAUSTO NETO, Antonio. Midiatização, prática social – prática de sentido. 2006, p. 13.
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Os estudos sobre esporte e midiatização também cresceram muito nos últimos anos. 

Em “Jornalismo  como  construção:  uma  leitura  das  estratégias  na  cobertura  da  Copa  do 

Mundo 2006”, Michele Castilhos Gomes Amaral e Viviane Borelli analisam a cobertura do 

Mundial na Alemanha realizada pelo Jornal Nacional. A introdução do artigo começa desta 

forma:  “Um  acontecimento  esportivo  como  a  Copa  do  Mundo  mobiliza  uma  série  de 

estratégias e ações distintas por parte  das mídias que procuram dar conta de cobri-la sob 

diferentes aspectos. Durante o mundial, os brasileiros vivem intensamente seu lado torcedor e 

patriota via processos de midiatização e, especificamente, através de construções jornalísticas. 

[...] Como a Rede Globo de Televisão tinha os direitos exclusivos de transmissão dos jogos, 

montou  uma  ampla  estrutura  para  alimentar  os  seus  telejornais,  especialmente  o  Jornal  

Nacional (JN),  o de maior audiência no Brasil.  Em 2006, o  JN mobilizou seus principais 

repórteres para cobrir a Copa do Mundo, enviando para a Alemanha, inclusive, um de seus 

âncoras, Fátima Bernardes.”

O  acontecimento  esportivo  é  entendido  como  acontecimento  social,  que  só  se 

constitui como tal a partir do relato, realizado pelas mídias (que seguem um ritual 

próprio),  dos  diversos  fatos  que  o  compõem.  Este  discurso  (único)  deve  estar 

fundado  num  determinado  espaço  (territorialidade)  e  no  tempo  e  ele  só  existe 

enquanto acontecimento por causa das práticas discursivas já existentes.4

Enfim, a mídia, vista como reguladora e mediadora dos demais campos sociais, tem na 

cultura esportiva uma de suas áreas com mais forte poder de influência e persuasão. 

1.2 – ELEMENTOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA NA SOCIEDADE 

ATUAL

A importância da imprensa na sociedade contemporânea, hoje, já não se discute mais – 

ninguém nega o seu poder. A centralidade dos debates gira em torno de outras questões: até 

que ponto essa influência da mídia – que muitos autores chamam de o “quarto poder” – atinge 

o mundo todo? Como e quais as estratégias utilizadas pelos veículos jornalísticos para captar 

e aumentar o nível de atenção do seu público? E como a imprensa escrita faz para se manter 

viva e não perder espaço diante dos veículos multimídia?

Em “El periódico en una sociedad complexa”, Mar de Fontcuberta (2006) apresenta 

quatro dimensões centrais do jornalismo no século XXI. A primeira é a de que a mídia possui 

4 BORELLI, Viviane; FAUSTO NETO, Antonio. Cobertura midiática de acontecimentos esportivos, uma 
breve reflexão.
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uma dimensão socializadora de pautas de comportamento que tem como destinatários os mais 

variados  públicos.  Os  meios  de  comunicação,  assim,  se  convertem  em  agências 

centralizadoras  da  produção simbólica,  produzindo mensagens  e  necessidades  básicas  nas 

sociedades  contemporâneas.  Segundo  Sánchez  Noriega  (1997),  essas  necessidades  se 

manifestam  de  cinco  maneiras:  cognitivas,  de  busca  de  informações  e  conhecimentos; 

afetivas,  onde  o  consumo  das  mensagens  obedece  a  um  desejo  de  viver  emoções  e 

sentimentos;  integração pessoal, status e auto-confiança;  integração social, mensagens que 

facilitam as relações sociais; e entretenimento e distração, que liberam as tensões criadas no 

trabalho,  nas  relações  sociais  e  familiares.  Uma segunda dimensão seria  a  mídia  atuando 

como um espaço para  o  exercício  da  cidadania,  visto  que,  no  atual  sistema midiático,  o 

receptor não é um sujeito passivo, e sim alguém que interage com as mensagens e participa 

ativamente dos processos de produção jornalística. Um bom exemplo dessa interação, citado 

pelo autor, é o uso dos blogs, ferramenta alternativa frente às mídias tradicionais e com total 

liberdade de expressão. A terceira dimensão está revolucionando o campo da educação: na 

sociedade  midiática,  os  meios  de  comunicação  transmitem  uma  grande  carga  de 

conhecimento, atuando como agente educativo e se somando às tradicionais escola e família. 

Quem pretende participar ativamente da vida pública, necessariamente terá que utilizar os 

modernos meios de comunicação social. Conforme afirma Maurice Mouillaud (1989), em Le 

journal quotidien (O Jornal Diário), o jornal tornou-se um substituto do espaço público, um 

fórum onde se escuta o eco de todas as vozes públicas, ao mesmo tempo em que tem sua 

própria  voz.  A  quarta  e  última  dimensão  do  jornalismo  na  sociedade,  defendida  por 

Fontcuberta,  afirma  que  a  mídia  se  constitui  como uma importante  forma  de  lazer  e  de 

entretenimento para as pessoas, principalmente no tempo livre delas.

Os meios de comunicação ocupam um lugar estratégico, uma posição privilegiada na 

sociedade atual – esta complexa, globalizada e midiatizada. Neste formato vigente da vida 

social,  não  existem  acontecimentos  isolados,  qualquer  decisão  pode  ter  causas  e  efeitos 

produzidos em âmbitos muito distantes do lugar de origem.

Zygmunt  (1999)  considera  que  el  concepto  globalización  significa  que  todos 

dependemos ya unos de otros em uma red mundial de interdependencias (podíamos 

añadir, y de interacciones) y Milton Santos (2000) afirma que lo que está sucediendo 

no es uma mera forma de integración de las naciones-Estado sino de la emergencia 

de  otro tipo de  nexo histórico social  que  es  el  mundo,  constituido em la  nueva 

realidad  a  pensar  y  em  la  nueva  categoría  central  de  las  ciencias  sociales.  La 

catástrofe  originada  por  el  tsunami  em  el  sudeste  asiático,  la  gripe  aviar,  los 

atentados contra las torres gemelas de Nueva York, la estación de trenes de Madrid 
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o los  complejos  turísticos  de  Bali,  la  guerra  de  Irak,  el  precio del  petroleo,  las 

migraciones de miles de africanos a Europa o el adelgaziamento de la capa de ozono 

tuvieron y tienen consecuencias mucho más allá del espacio geográfico y del tiempo 

em  donde  y  cuando  ocurrieron.  Día  tras  día  la  sucesión  de  hechos  que  son 

transmitidos a través de los medios nos remiten a la verdad incontrovertible de uma 

realidad  compleja  que  se  resiste  a  ser  analizada  bajo  un  solo  prisma  o  uma 

determinada perspectiva (Fontcuberta, 2006).

A autora  defende  que  a  sociedade  atual  está  se  transformando em uma sociedade 

espetáculo,  uma  sociedade  invisível,  e  que  as  câmeras  tornam o  mundo  em um imenso 

estúdio,  ou seja,  vivemos a  cultura do espetáculo.  Na sociedade complexa,  os fenômenos 

sociais estão cada dia mais inter-relacionados,  e o discurso do pensamento cada dia mais 

complexo. A mídia, porém, nesse sentido, atua em relação inversa ao progresso da sociedade: 

a sua missão é simplificar. Essa ação fica visível na organização da pauta da maioria dos 

meios  de  comunicação,  em  que  os  conteúdos  aparecem  separados  por  seções,  temas  de 

interesse, editorias, seguindo uma ordem padrão daquele veículo, e se transmitindo de forma 

simples e hierarquizada para o leitor.

Fontcuberta classifica o processo de produção jornalística de acordo com dois modelos 

básicos: o jornalismo mosaico e o jornalismo sistema. O mosaico é um processo totalmente 

limitado,  sem organização  dos  conteúdos,  sem contextualização  nem articulação  entre  as 

notícias, um verdadeiro obstáculo para a compreensão da realidade. Já o sistema se constitui 

em um novo paradigma para entender a sociedade complexa. Trata-se de um sistema aberto, 

flexível,  composto por partes inter-relacionadas que agem de forma organizadas,  atuando, 

ainda, em constante interação com os receptores,  para que estes possam contribuir  para a 

construção de sentidos e a compreensão da realidade. A autora elenca algumas das principais 

características desses processos jornalísticos.

O jornalismo mosaico:

– Desarticula a informação e descontextualiza;

– A pauta carece de organização interna;

– Distribui os conteúdos de forma aleatória, sem articulação;

– Isola os fatos;

– Explica seus conteúdos de forma simplificada;

– Respeita um formato pré-estabelecido;

– Sistema fechado;

– Entende a sua audiência como um grupo de consumidores.

O jornalismo sistema:
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– Conecta seus conteúdos, os articula e os explica;

– Mostra  coerência  na  organização  interna  da  pauta  que  responde  a  um  desenho  pré-

estabelecido, ao mesmo tempo que tem flexibilidade suficiente para estabelecer variações 

nesse desenho;

– Integra os fatos em um contexto, sua origem, suas causas e suas consequências;

– Valoriza a inovação;

– Sistema aberto;

– Entende o receptor como um usuário.

Como um sistema vivo,  as  empresas  jornalísticas  estão  em constante  adaptação  e 

mudanças organizacionais de acordo com o seu ambiente. Nos últimos anos, os jornais, em 

geral, sentiram a necessidade de enfrentar os novos desafios da complexidade social – e a 

concorrência  com  os  meios  audiovisuais  –  diante  de  duas  perspectivas:  do  rendimento 

econômico  e  da  inovação  tecnológica.  Assim,  investiram  em  novas  máquinas,  lançaram 

edições eletrônicas, inovaram na diagramação, ofereceram novos serviços, espetacularizaram 

as notícias, valorizaram as cores e as imagens. Além disso tudo, é claro, se preocuparam em 

melhorar a qualidade de seus conteúdos. Com o advento do rádio, da televisão e da internet, o 

jornal deixou de ser o primeiro veículo a dar as notícias, mas continuou com um diferencial 

fundamental: explicar e aprofundar os temas do noticiário.

Diante  de  uma  sociedade  complexa  e  um jornalismo  moderno,  contextualizado  e 

inovador, é necessário, também, um leitor – ou receptor – complexo, capaz de interpretar e 

interagir com a mídia.  Este leitor precisa ser, ainda, reflexivo, aberto a novidades e crítico, 

que saiba ir em busca da verdade dos fatos, atuar e opinar diante de uma pluralidade tão 

grande de fontes de informação. Ele precisa ter consciência de que o conhecimento é algo 

individual e, o aprendizado, permanente. Um jornal só será de qualidade se tiver um leitor 

exigente o tempo todo, e que haja uma profunda interação entre ambos. E um receptor da 

mídia só terá absorvido a informação de forma eficaz se souber atuar de forma consciente, 

selecionando as informações que mais lhe interessam, refletindo sobre elas e aplicando-as à 

uma determinada realidade.

Para Mouillaud, “fazer saber” e “fazer crer” são as duas maiores funções enunciadoras 

do jornal diário. A primeira refere-se às estratégias de descrição do discurso do jornal, cuja 

finalidade é produzir um efeito o mais próximo possível da realidade. A segunda estratégia 

trata-se  de  um  pacto  implícito  com  o  leitor  de  convencimento  de  que  as  informações 

divulgadas são mesmo verdadeiras, se utilizando, para isso, de argumentos de autoridades, de 

pessoas próximas ao fato, e na credibilidade do enunciador. Esse discurso não está solto no 

espaço,  está  envolvido no que Mouillaud chama de  “dispositivo”.  Os dispositivos  são os 
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lugares materiais ou imateriais nos quais se inscrevem os textos, com um modo particular de 

estruturação do tempo e do espaço. Como texto, entende-se qualquer forma de inscrição, seja 

linguagem,  icônica,  sonora,  gestual,  entre  outras.  O  sistema  de  títulos,  de  textos,  são 

dispositivos  subordinados  ao  jornal,  que,  por  sua  vez,  insere-se  no  dispositivo  geral  da 

informação. Assim, os dispositivos se encaixam uns nos outros.

Visto como um dispositivo, cada veículo jornal tem um estilo próprio, um perfil que o 

define  e  o  identifica  com  o  público  leitor,  de  acordo  com  seus  processos  tecnológicos, 

operacionais  e  semióticos.  Notícia  e  veículo  são  dispositivos  diferentes,  ainda  que 

“encaixados”, e revelam o posicionamento de um jornal diante de temas, fontes e discursos. O 

processo de produção da notícia  está cada dia mais complexo, e é organizado de formas 

variadas  por  cada  veículo  de  informação,  desde  os  trabalhos  de  coleta  até  a  edição  do 

material.

1.2.1 – O DIA-A-DIA NAS REDAÇÕES DOS JORNAIS

O sistema produtivo do jornalismo tem suas próprias características que devem ser 

estudadas,  mas  o  processo  de  construção  da  notícia  passa  por  três  fases:  a  produção,  a 

circulação  e  o  consumo  (Rodrigo  Alsina,  2009).  A  produção  da  notícia  é  um  processo 

complexo que se inicia com um acontecimento – e não são poucos os acontecimentos na 

sociedade atual, visto que a rapidez com que as informações são veiculadas cresce cada vez 

mais. A mídia nos mostra acontecimentos que não poderíamos participar, e, além disso, torna-

os  um  material  de  possível  consumo  repetitivo,  ou  seja,  documentos  que  podem  ser 

armazenados.  Os acontecimentos,  através  dos  meios  de comunicação,  chegam ao  público 

como notícia, e, a este, resta a capacidade de viver novos acontecimentos e de experimentar 

diversos mundos.

Em “A Construção da Notícia”,  Miguel Rodrigo Alsina (2009) destaca a teoria de 

Bechelloni  (1978)  para  citar  os  principais  itens  do  trabalho  jornalístico  que  geram  a 

informação:

– Os fatos relevantes para a mídia, que se tornam notícia, são os fatos excepcionais, que 

fogem da normalidade, os fatos-ruptura.

– Temos também os fatos-notícia, isto é, fatos que foram criados justamente para serem 

notícia.

– Nem todos os sujeitos sociais tem poder de gerar fatos-ruptura e fatos-notícia. Entre os 

que possuem essa capacidade, está a classe política, um sujeito privilegiado.

O trabalho jornalístico é uma atividade organizada, que se realiza de acordo com um 
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modo de produção de cada instituição. Rositi (1981) apresenta uma relação das principais 

operações do desenvolvimento do trabalho jornalístico:

– Seleção e preparação de redes e canais para o acesso direto aos acontecimentos.

– Controle de relevância e seleção dos acontecimentos recolhidos.

– Controle dos valores de verdade das enunciações selecionadas sobre os acontecimentos – 

uma fonte pode oferecer informações equivocadas aos jornalistas.

– Hierarquização,  mediante  a  distribuição  do  espaço  e  do  tempo,  considerando  as 

expectativas  do  emissor  e  do  público.  Um  acontecimento  “briga”  com  outros 

acontecimentos por espaço na mídia.

– Preparação  das  comunicações  finais  sobre  os  acontecimentos  selecionados,  através  de 

contextualização,  explicações  ou  interpretações,  discussão  dos  valores  de  verdade  e 

valorização.

Durante todo esse processo, o jornalista deve levar em consideração os seus próprios 

critérios, mas, principalmente, se conseguirá atrair a atenção do público. O tema da notícia 

precisa  ser interessante e importante para o emissor e para o público,  e  o jornalista deve 

refletir sobre isso durante os processos de seleção e hierarquização. Nas palavras de Ricardo 

Noblat,

Jornalismo não é obra exclusiva de jornalistas. Tanto quanto nós, os leitores são 

também responsáveis pelo bom ou mau jornalismo que fazemos. Porque eles têm o 

poder, e todo o poder. Podem comprar um jornal se quiserem. E se quiserem, podem 

deixar de comprá-lo. (...) A única coisa que um jornal não pode é deixar-se ficar 

para trás quando seus leitores avançam. Porque não haverá futuro para um jornal 

assim.  A  democracia  depende  de  cidadãos  bem informados.  Jornal  depende  de 

confiança pública. Antes de ser um negócio, jornal deve ser visto como um serviço 

público.  E  como servidor  público  deverá  proceder.  Mais  do  que  informações  e 

conhecimentos, o jornal deve transmitir entendimento. Porque é do entendimento 

que deriva o poder.  E em uma democracia,  o poder é dos cidadãos.  (NOBLAT, 

2004, p. 22)

No início do jornalismo brasileiro, os jornais eram propriedade de políticos que os 

usavam para  fazer  propaganda de  suas  ideias  (Álvaro  Caldas,  2008).  Mas,  ao  longo dos 

séculos, a imprensa se transformou no melhor suporte da comunicação e da publicidade, e 

ajudou  a  criar  as  bases  necessárias  para  o  surgimento  da  opinião  pública.  Dentro  desse 

quadro, foi a imprensa escrita que mais acumulou experiência para poder desempenhar com 

sucesso  a  atividade  de  captar,  selecionar,  editar  e  fazer  circular  as  notícias,  conforme 

Fernando Sá (Deu no jornal: o jornalismo impresso na era da internet, 2008). Na história bi-
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centenária da mídia impressa no Brasil, muita coisa mudou, novas tecnologias apareceram, o 

papel do jornalismo na sociedade se transformou, e o desafio do velho jornal, hoje, é mudar 

sem esquecer de preservar os seus valores.
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CAPÍTULO II – JORNALISMO IMPRESSO: CONTEXTO HISTÓRICO

As atividades de imprensa no Brasil tem início no momento em que a Família Real se 

instala no Rio de Janeiro. Encomendados na Inglaterra, prelos e material tipográfico estavam 

na bagagem do Príncipe Regente de Portugal: tinha origem ali a Impressão Régia, instituída 

para a divulgação das leis e dos papéis diplomáticos. Até então, era proibida no país toda e 

qualquer atividade de imprensa, fosse a publicação de jornais, livros ou panfletos. A tentativa 

mais importante ocorreu no Rio de Janeiro, em 1947, com a tipografia de Antônio Isidoro da 

Fonseca, condenada por Carta Régia de 6 de julho que proibiu a impressão de livros ou papéis 

avulsos por ela executada.

Foi no Rio de Janeiro, também, em 10 de setembro de 1808, que nasceu o primeiro 

jornal publicado em território nacional: a Gazeta do Rio de Janeiro. Com circulação de duas a 

três  vezes por  semana – ou mais,  extraordinariamente –,  o  jornal  lucrava apenas com as 

vendas avulsas e as assinaturas, pois a inserção de anúncios era gratuita. Nestes, era comum 

os  títulos  de  compra,  venda  e  troca  de  escravos.  Os  padres  também  se  ofereciam  para 

encomendar  defuntos nos  navios negreiros.  Como órgão oficial  do governo português,  as 

notícias eram todas favoráveis ao governo. Nas páginas, dominavam os comunicados oficiais, 

propagandas  de  oferta  e  procura,  editais  e  notícias  breves  sobre  sucessos  reais.  Duas 

características do jornal na época sem mantém firmes na imprensa de hoje:  o sistema de 

assinaturas pagas adiantadamente e a regularidade na entrega dos exemplares. A fabricação do 

jornal era realizada pela Impressão Régia – única tipografia no Rio de Janeiro até o ano de 

1821. A Impressão Régia também atendia a outros fregueses, como agentes dos jogos de 

baralho,  obras  de literatura  e  revistas  de cultura.  O último número da Gazeta  do Rio de 

Janeiro circulou em 31 de dezembro de 1821. De suas oficinas, saiu o Diário do Governo, e 

seu acervo passou a constituir a Imprensa Nacional.

“Saibam o mundo e a posteridade que, no ano de 1808 da era cristã, mandou o 

Govêrno  Português,  no  Brasil,  buscar  à  Inglaterra  uma  impressão,  com os  seus 

apendículos necessários, e a remessa que daqui se lhe fêz importou em cem libras 

esterlinas!!!  Contudo  diz-se  que  aumentará  êsse  estabelecimento,  tanto  mais 

necessário  que  o  Govêrno  ali  nem pode  imprimir  as  suas  ordens  para  lher  dar 

suficiente publicidade. Tarde, desgraçadamente tarde: mas, enfim, aparecem tipos 

no Brasil; e eu de todo meu coração dou os meus parabéns aos meus compatriotas 

brasilienses”. (BAHIA, 1967, p. 17).
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Esta saudação, dirigida à Impressão Régia e à Gazeta do Rio de Janeiro, foi estampada 

no número 5 do Correio Brasiliense e escrita por Hipólito José da Costa Pereira Furtado de 

Mendonça, que é considerado o fundador da imprensa brasileira. Fundador porque criou o 

Correio meses antes da Gazeta, no mesmo ano de 1808. Porém, o jornal, com caráter bem 

mais doutrinário que informativo, era editado em Londres, lugar onde Hipólito estava exilado. 

Nas  palavras  de  Juarez  Bahia,  o  Correio  Brasiliense  era  “noticioso,  político,  vigoroso, 

independente,  (...)  tinha  características  profundamente  diversas  das  da  Gazeta  do  Rio  de 

Janeiro.  Sem  atrativos  gráficos,  seu  conteúdo  era  de  nível  superior.  Dedicava-se  aos 

problemas do Brasil, analisando-os de modo atual, e liderava, tanto quanto possível, os passos 

da vitória de 1822. Se foi o primeiro a enfrentar no jornal, audaciosamente, o obscurantismo, 

também  reúne  as  virtudes  de  mártir  da  palavra  escrita”.  Hipólito  da  Costa  lutava  por 

princípios democráticos, contra o obscurantismo e o despotismo. Morreu aos 49 anos, depois 

de combatido, perseguido e humilhado, vítima da Inquisição.

Conforme relata Nelson Werneck Sodré (1994), “a separação entre Brasil e Portugal 

resultou de longo processo, em cuja duração as condições mínimas evoluíram, as personagens 

mudaram, (...) os problemas se sucederam. Depois dela consumada, o processo prosseguiu, e 

o problema essencial passou a ser outro, o da estrutura do Estado. (...) A mistura entre os dois 

problemas, o da Independência e o da liberdade, denuncia a complexidade da fase política, 

explica enganos individuais,  justifica  mudanças  de  posição nas  figuras  mais  destacadas e 

reflete-se de imediato na imprensa”. O primeiro diário do país foi o Diário do Rio de Janeiro, 

que circulou de 1821 a 1878. Sem dar importância à política, ocupava-se quase tão somente 

das questões locais,  procurando fornecer aos leitores  o máximo de informação. Mas dois 

empreendimentos foram mais corajosos, e contrariaram a tradição das pequenas publicações 

de vida efêmera. O Diário de Pernambuco, fundado em 1823 por Antônio José de Miranda, 

superou os dias difíceis da imprensa e da tipografia, e testemunhou as três fases do jornalismo 

brasileiro:  a  inicial,  a  da  consolidação  e  a  moderna.  Êxito  obteve  também o  Jornal  do 

Commércio, do Rio de Janeiro, que substituiu o Diário Mercantil a partir de 1827 e chegou a 

derrubar ministros do Império. Os primeiros jornais de São Paulo foram O Paulista, em 1823, 

fundado por Antônio Mariano de Azevedo Marques, e O Farol Paulistano, em 1827, de José 

da Costa Carvalho.

Juarez Bahia relata que, “na regência de D. Pedro e no Primeiro Reinado, o jornalismo 

brasileiro adquire características mais amplas, focalizando os temas políticos e sociais. São 

numerosos os órgãos, folhetos e pasquins do período de 1822 a 1831, principalmente porque 

havia sido abolida, um ano antes da Independência, a censura prévia”.

Bastante atrasado em relação aos países desenvolvidos, somente em 1880 a atividade 
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de imprensa no Brasil toma característica de empresa, de definida capacidade econômica. 

Essa é a segunda fase da imprensa no país: da tipografia artesanal à indústria gráfica. Os 

pasquins, os jornalecos efêmeros – a maioria não com mais de quatro páginas e limitada 

distribuição –, surgidos principalmente entre os anos 1830 e 1854, desaparecem. O jornalismo 

assume função como veículo de massas e, diante da Abolição e da República, surge uma 

imprensa mais participante e consciente, que passa a ocupar um lugar fundamental na vida 

pública do país.  Nos novos valores,  estão a especialização,  profissionalização,  divisão do 

trabalho, responsabilidade. Até 1908, surgiram alguns jornais que até hoje se colocam como 

os de maior conceito e circulação no Brasil, como: Diário Popular (1884), em São Paulo; A 

Tribuna (1894), em Santos; Correio do Povo (1895), em Porto Alegre; e A Gazeta (1906), em 

São Paulo.

A propaganda veiculada por meios impressos era basicamente formada por anúncios 

classificados. Isso até 1915, quando surgiram os primeiros anúncios em cores. A partir de 

então começaram a ser aperfeiçoadas as técnicas de propaganda e o trabalho nas agências de 

publicidade. A gratuidade na publicação dos classificados da época durou por muito tempo, 

até que os jornais viram que esta poderia ser uma ótima fonte de renda e começaram a cobrar 

pelos anúncios. Com base em modelos norte-americanos e europeus, em 1930 já existiam no 

Rio de Janeiro e em São Paulo grandes agências de publicidade, remuneradas sob forma de 

honorários. No jornalismo do final da fase de consolidação, centenas de jornais do interior 

prosseguiram feitos à caixa, enquanto que nas cidades mais desenvolvidas eram instalados 

linotipos e rotativas. Estava instalada a briga pelo aprimoramento das técnicas de veiculação e 

impressão, a perseguição por maiores tiragens. Paralelamente, grandes jornais surgiram nessa 

época: O Estado, de Florianópolis (1915); Jornal do Commércio, de Recife (1918); Jornal do 

Comércio, de Campo Grande (1921); O Globo, do Rio de Janeiro (1924); Diário de Notícias, 

de Porto Alegre (1925); Fôlha da Manhã, de São Paulo (1925); Diário da Noite, de São Paulo 

(1926); O Povo, de Fortaleza (1928); O Cruzeiro (revista ilustrada), do Rio de Janeiro (1928).

Assim Juarez Bahia analisava o jornalismo brasileiro, em publicação de 1967:

A  imprensa  brasileira  ocupa  lugar  relevante  no  quadro  do  moderno  jornalismo 

mundial. Ela é materialmente tão bem aparelhada quanto a imprensa dos Estados 

Unidos, da Europa e da Ásia. Dois dos melhores jornais da América Latina circulam 

em São Paulo e no Rio de Janeiro – O Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil. E a 

produção  editorial  de  livros,  revistas  e  outros  impressos  –  graças  ao  avanço  da 

indústria gráfica – atingiu os mais altos níveis da arte e da técnica de impressão. [...] 

Nos últimos anos do Império e na Primeira República existiram grandes jornais. 

Suas características principais: boa penetração; orientação firme; elevado conceito; 
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organização  interna  aprimorada;  serviços  gráficos  acurados;  redação  sujeita  a 

rigorosos  princípios;  [...]  boa  qualidade  editorial;  organização  administrativa 

adequada;  situação  econômica  definida;  prestígio  publicitário;  circulação  nas 

principais regiões do país; conceito internacional; parques gráfico próprio.

O  surgimento  do  radiojornalismo,  no  início  do  século  XX,  do  cinema  e  do 

telejornalismo, nas décadas de 20 e 30,  respectivamente,  e a difusão da internet junto ao 

público, na década de 90, provocaram profundas mudanças na forma de fazer e veicular o 

jornalismo impresso em todo o mundo. O jornal de papel, então, se tornou apenas mais um 

entre  os  diversos  veículos  de  comunicação capazes  de levar  a  informação para o  grande 

público. Mas não perdeu sua força, e continua recebendo grandes investimentos por parte dos 

empresários da mídia.

No  livro  “A  arte  de  fazer  um  jornal  diário”,  Ricardo  Noblat  elege  as  datas  que 

marcaram  a  vida  da  imprensa,  “de  Gutenberg  aos  nossos  dias”.  Entre  os  principais 

acontecimentos da segunda metade do século XX citados pelo autor, destaca-se alguns:

– No período entre as décadas de 1960 e 1980, surgem vários jornais de oposição ao 

regime militar, como O Pasquim, Opinião, Movimento e O Tempo;

– Em 1962, uma conquista histórica para os que defendem o diploma na profissão: o 

Decreto 1.177 define o profissional de jornalismo e suas funções e condiciona o 

exercício do jornalismo ao diploma de curso superior e ao registro no Ministério 

do Trabalho;

– No dia 12 de maio de 1995, um marco histórico: a Folha de São Paulo alcança a 

maior  circulação  da  história  da  imprensa  brasileira,  mais  de  1,6  milhão 

exemplares.  O  recorde  se  deve  ao  lançamento  de  um  atlas  histórico  que 

acompanha a publicação. No mesmo ano, o Jornal do Brasil inaugura o primeiro 

jornal eletrônico do país, o JB Online;

– Em 1999, a censura à imprensa é relatada em números pela Freedom House: dos 

186 países pesquisados,  em apenas 69 existe imprensa livre.  Só nesse ano, 71 

jornalistas são assassinados no Brasil e oitenta, presos;

– Em julho de 2000,  o  Correio Braziliense inaugura  seu novo projeto gráfico e 

editorial, que é a mais inovadora e radical reforma da imprensa brasileira desde 

1959, ano de grandes transformações no Jornal do Brasil;

Nos anos 2000, destaca-se o grande avanço dos padrões gráficos dos jornais, através 

da popularização do computador e de softwares como o Page Maker, o Indesign e o Corel 

Draw, e ainda a possibilidade do leitor acessar todo o conteúdo da versão impressa do jornal 

em uma versão online.
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2.1 – INÍCIO DE UMA ESPECIALIZAÇÃO: O JORNALISMO ESPORTIVO

Segundo  Juarez  Bahia,  pregar  ensinamentos  para  o  aprimoramento  físico  dos 

habitantes do Rio de Janeiro era o objetivo principal do jornal O Atleta. Iniciado em 1856, o 

veículo abriu as portas do jornalismo esportivo no país. Trinta anos depois, circularam  O 

Sport e o O Sportman. Em 1898, o público de São Paulo conhecia a revista O Sport. Logo em 

seguida,  vieram  as  primeiras  publicações  dedicadas  exclusivamente  ao  turfe.  No  livro 

“Jornalismo Esportivo”,  Paulo  Vinícius  Coelho  data  como 1910  as  primeiras  páginas  de 

divulgação esportiva no país. Foi no jornal Fanfulha, de São Paulo. Apesar de não atingir um 

grande público, o jornal conquistou os italianos da cidade e, de um despretencioso anúncio 

que chamava-os a fundar um clube de futebol, nasceu o Palestra Itália – hoje, Palmeiras. O 

Fanfulha então se tornou uma das principais fontes de consulta dos arquivos dos primeiros 

jogos dos times de São Paulo, como Santos, Corinthians, São Paulo e o próprio Palmeiras.

Mas o jornalismo esportivo começou a ganhar formato mesmo no Rio de Janeiro, no 

início do século XX. Os jogos dos quatro grandes times da época aos poucos foram ganhando 

mais  espaço  nas  páginas  dos  jornais.  Em  1923,  o  Vasco  deu  um  grande  passo  para  a 

popularização do esporte: apostou na presença de negros no seu elenco. Nos anos 30, também 

no Rio de Janeiro, nasceu a primeira publicação diária totalmente dedicada ao esporte: Jornal  

dos Sports. Mas ainda era uma árdua luta – contra o preconceito – investir no jornalismo 

esportivo  naquela  época.  Com  o  passar  dos  anos,  muitos  jornais  e  revistas  de  esportes 

surgiram e desapareceram de forma rápida. Um bom exemplo foi a Revista do Esporte, que, 

entre as décadas de 50 e 60, acompanhou o Brasil conquistar dois títulos mundiais e o futebol 

ganhar um rei, Pelé. E que nada disso foi suficiente para superar os problemas financeiros. Só 

no fim da década de 1960 foi que os jornais resolveram investir em grandes cadernos de 

esportes. Em São Paulo, surgiu o Caderno de Esportes, que mais tarde se tornaria Jornal da 

Tarde. 

O  bicampeonato  sul-americano  pela  Seleção  Brasileira,  em 1919  e  em 1922,  e  o 

surgimento da Copa do Mundo, em 1930, tornou o futebol uma paixão nacional. Mas, até 

então, era inaceitável pagar salários aos jogadores. Essa profissionalização só veio em 1929, 

com muita  resistência  de  alguns.  Clube  com  o  maior  número  de  títulos  estaduais  até  o 

momento, o Paulistano chegou a fechar as portas para não remunerar os jogadores. O futebol 

crescia na preferência nacional, mas só a imprensa parecia ignorar isso: o Correio Paulistano, 

por exemplo, reservava apenas uma coluna para os assuntos do futebol e duas para o turfe. A 

febre do remo já estava superada, e aos poucos era repassada aos clubes de futebol: Clube de 
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Regatas do Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama, Botafogo de Futebol e Regatas. O 

jornalista João Marcos Weguelin coletou interessantes matérias de jornais cariocas durante a 

cobertura do Campeonato Sul-Americano. Destaca-se uma:

Iniciou-se hoje, às 15 ½ horas, sob os melhores auspícios, o sensacional Terceiro 

Campeonato Sul-Americano de Football. Fazendo coincidir com esta temporada de 

“matches” internacionais, a festa de hoje teve ainda o seu brilho aumentado pela 

inauguração  do  stadium  do  Fluminense  Football  Club,  o  glorioso  campeão 

brasileiro.  A  cerimônia  de  inauguração  do  stadium  consistiu  juntamente  na 

inauguração do “match” internacional, para o qual foi construído o soberbo campo. 

RIO JORNAL – 11 DE MAIO DE 1919. (COELHO, 2003, p. 12).

O começo dos anos 40 foi de euforia. A Seleção Brasileira conquistou seu primeiro 

título, o futebol começava a ganhar relatos apaixonados e o público conheceu o trabalho dos 

primeiros colunistas esportivos de sucesso: os irmãos Mário Filho e Nelson Rodrigues. O 

mais  velho,  Mário  Filho,  foi  o  fundador  do  Jornal  dos  Sports.   Misturavam romance  e 

jornalismo, nas palavras de Paulo Vinícius Coelho:

Também não podia ser jornalismo as crônicas que Nelson Rodrigues escrevia depois 

de virar-se para Armando Nogueira, no Maracanã dos anos 50, e perguntar-lhe: “O 

que foi que nós vimos, Armando?”

A miopia de Nelson Rodrigues tirava-lhe a possibilidade de enxergar qualquer coisa 

em  jogo  de  futebol,  ainda  mais  em  estádio  grande  como  o  Maracanã.  E  daí? 

Romance era com ele mesmo.

“O jornalismo esportivo tornou-se em todo o mundo uma das formas mais influentes 

de informação especializada. (...) Nos anos 50 e 60 A Gazeta Esportiva chegou na sua fase 

melhor a tiragens superiores a 150 mil exemplares por dia”, conforme Juarez Bahia (1967, p. 

104).  Em 1964,  o  jornal  O Estado  de  São  Paulo também produziu  outra  publicação  de 

sucesso na época, com o antetítulo  Edição de Esportes, que buscava fugir dos chavões do 

noticiário esportivo clássico.

Hoje, o diário esportivo mais antigo em funcionamento no Brasil continua sendo o 

Jornal  dos  Sports,  com  distribuição  principalmente  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Seu 

principal concorrente é o jornal Lance!, também sediado na capital fluminense, mas com um 

diferencial de peso: na internet, possui riquíssimos conteúdos multimídia. Fundado em 26 de 

outubro de 1997, o tablóide esportivo está com uma equipe composta por  450 funcionários, 

com redações  no  Rio  de  Janeiro,  em São  Paulo  e  em Belo  Horizonte.  No  mercado  das 
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revistas, o domínio total é da Placar. Pertencente ao Grupo Abril e voltada exclusivamente ao 

futebol,  começou a circular em 1970, com periodicidade semanal.  Depois passou por um 

período sem periodicidade definida, circulava em datas especiais, até se tornar mensal. No 

comando da Placar, estão o diretor de redação Sérgio Xavier Filho e o editor especial Arnaldo 

Ribeiro. Em 2006, a Trivela Comunicações tentou concorrer com a Placar, ao lançar a revista 

Trivela. Começou com o nome de Copa '06, com foco na Copa do Mundo daquele ano. Com 

publicação mensal, escrevia sobre o futebol nacional e internacional, com destaque para o 

europeu. A primeira capa teve Ricardo Teixeira, presidente da Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sua última edição foi três 

anos mais tarde, em setembro de 2009.

Mas as publicações dedicadas inteiramente ao esporte nunca foram de grande força no 

jornalismo esportivo impresso no Brasil. A maioria dos leitores prefere as editorias de esporte 

dos principais jornais do país. Segundo a Associação Nacional de Jornais (ANJ), entre os 

maiores jornais do Brasil em circulação paga, por ano, em 2008, apenas em 10º lugar aparece 

um veículo dedicado exclusivamente ao esporte:

1º Folha de São Paulo – 311.287 assinantes;

2º Super Notícia – 303.087 assinantes;

3º Extra – 287.383 assinantes;

4º O Globo – 281.407 assinantes;

5º O Estado de São Paulo – 245.966 assinantes;

6º Meia Hora – 231.672 assinantes;

7º Zero Hora – 179.934 assinantes;

8º Diário Gaúcho – 166.886 assinantes;

9º Correio do Povo – 155.569 assinantes;

10º Lance – 113.715 assinantes.5 

Ao longo da história, os fãs de esporte assistiram à consagração de grandes nomes no 

jornalismo esportivo impresso no país, entre eles: Ruy Carlos Ostermann, César Seabra, Leão 

Serva,  Lauro Quadros,  David Coimbra,  Lédio Carmona,  Juca Kfouri,  Fernando Calazans, 

Lucas  Pereira,  Fabiano  Baldasso,  Jorge  Guimarães,  Antônio  Maria,  Sérgio  Xavier  Filho, 

Antero Greco, Nando Gross, Pedro Ernesto Denardin e Alberto Helena Júnior.

2.1.1 - As principais técnicas da cobertura esportiva

Para ser um profissional, o repórter esportivo precisa apostar em reportagens, baseadas 
5 Informações retiradas do site da ANJ (http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-

brasil/maiores-jornais-do-brasil/), no dia 19 de setembro de 2009.
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em  perguntas  feitas  para  as  pessoas  certas  no  momento  adequado.  Para  construir  a 

reportagem, que é a essência, a alma do jornalismo, é preciso apurar e divulgar notícias com 

rigor, contar boas histórias, que sejam verdadeiras e que tenham sido bem checadas. Esses 

argumentos são defendidos por Heródoto Barbeiro e Patrícia Rangel (Manual do jornalismo 

esportivo, 2006). Os autores acreditam também que os repórteres esportivos precisam pôr fim 

nas piadas que fazem a  respeito do seu trabalho, e mostrar que é possível produzir grandes 

reportagens  como  em  qualquer  outra  editoria.  Para  isso,  é  fundamental  fugir  daquelas 

perguntas eternamente repetidas para os atletas antes, durante ou depois das competições, que 

são retornadas com frases óbvias e previstas. A seu favor, está o fato de que, atualmente, o 

jornalista esportivo chega mais preparado do que ocorria há 10, 15 anos. No perfil, está o de 

um profissional que domina pelo menos um idioma estrangeiro e apresenta facilidades para 

usar  ferramentas  como  laptop,  e-mail,  editores  e  processadores  de  texto  e  câmeras 

fotográficas digitais.  Além disso,  este novo repórter  esportivo não possui  resistência  para 

fazer matérias exclusivamente sobre futebol, pois possui uma ampla carga de conhecimento 

sobre  diversas  modalidades  esportivas.  Nas  editorias  de  esporte,  segundo  Paulo  Vinícius 

Coelho (Jornalismo Esportivo,  2003),  geralmente fica separada a  equipe que se  dedica a 

futebol da que faz outras modalidades. Mesmo que se dedique com mais afinco a um só 

esporte,  quem faz  basquete,  por  exemplo,  também faz  vôlei,  tênis,  atletismo,  boxe,  entre 

outros esportes.

Não existe  jornalista de esportes. Existe jornalista, aquele que se dedica a transmitir 

informações de maneira geral, o especialista em generalidades. Que se torna muitas 

vezes melhor quando é,  de fato,  conhecedor do assunto específico,  Quando vira 

jornalista de basquete, de vôlei, de futebol, de automobilismo. Nunca de esportes. O 

problema  é  que  o  mercado  só  permite  a  criação  de  jornalistas  de  futebol,  de 

automobilismo,  por  vezes  de  tênis.  O  que  vale  dizer  que  não  há  jornalistas  de 

basquete, de vôlei, de atletismo, de judô etc. O que explica o aparecimento de atletas 

como comentaristas sempre que é preciso aprofundar-se em grande competição. O 

mercado  não  contempla  quem  quer  aventurar-se  nessas  áreas  específicas.  Esse 

aventureiro poderá ter muito sucesso. Mas vai ter de brigar muito mais por isso. 

(Coelho, 2003)

Uma reportagem começa com uma pauta. Ela diz ao repórter o que está acontecendo, 

onde e quem deve ser entrevistado. Mas o repórter deve usá-la apenas como um pré-roteiro e 

jamais limitar  a  sua criatividade durante  uma cobertura.  A pressa e  o vilão  deadline não 

podem pôr fim à construção de pautas e reportagens mais elaboradas – elas são o diferencial 

competitivo  e  qualitativo  do  conteúdo  de  um  veículo  impresso.  Mas  isso  poucas  vezes 
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acontece.  A  pauta  na  imprensa  esportiva  virou  refém  de  rotina  de  horários,  processos 

industriais, agenda dos clubes em dias de treinos e jogos, limites impostos pelos assessores de 

imprensa, viagens e entrevistas coletivas. Sobrou pouco espaço para o furo e para as matérias 

especiais, que aprofundam determinados assuntos. Para tirar o jornalismo esportivo brasileiro 

da rotina que se encontra, talvez apostar na entrevista seja o melhor recurso – é dela que vem 

a informação exclusiva, o furo, o gancho para futuras matérias. Nos veículos impressos, cabe 

ao jornalista descrever o que vê, a ambientação e o grau de emotividade do entrevistado, 

através de textos, de fotos e do processo de diagramação. O grande desafio, porém, é não se 

deter às entrevistas viciadas, em que as perguntas são previsíveis e as respostas mais ainda. 

Para isso, quando está diante do entrevistado, o repórter deve estar consciente de que ele faz o 

papel de milhares de torcedores que gostariam de estar ali, frente a frente com o seu ídolo, e 

que perguntas bem colocadas instigam o público como se fosse ele, o público, o entrevistador. 

Posteriormente,  todo  o  material  recolhido  na  cobertura,  com  observações,  análises  e 

entrevistas, passa pelo processo de edição, que é a seleção e organização das informações no 

produto final. No jornal, a forma como priorizar as reportagens, utilizar outras ferramentas de 

linguagem, como fotografias, diagramação e artes, pode transformar uma reportagem mediana 

em um produto interessante aos olhos do leitor.

Produzir um texto criativo é um grande desafio. Primeiro, é preciso o repórter estar no 

local, de fato, atuando como um elo que liga o público ao evento. Para Barbeiro e Rangel 

(2006), a linguagem utilizada hoje na imprensa esportiva “está recheada de clichês e lugares-

comuns, quase banalizada. Os redatores fazem uso do mesmo vocabulário para descrever as 

mesmas situações, apoiando-se nas mesmas figuras de linguagem. Um texto atraente contém 

o  máximo de  informações  relevantes  distribuídas  de maneira  clara  e  criativa.  Cada  linha 

chama a leitura da próxima, cada parágrafo desperta o interesse pelo seguinte. A primeira 

informação  é  aquela  que  vai  direcionar  o  texto  e  nela  o  jornalista  opta  pelo  último 

acontecimento  que  interferiu  diretamente  no  desenvolvimento  do  fato”.  A  linguagem 

coloquial das ruas, do rádio e da televisão também invadiu o jornalismo impresso, tudo para 

atrair o público consumidor. Mas a criatividade e a sensibilidade do repórter ainda são as 

melhores ferramentas para a construção de um bom texto.

Muitas  vezes,  por  tanto  conviverem  com  ídolos  do  esporte,  alguns  repórteres 

confundem e se acham um deles, conforme relatam Barbeiro e Rangel. Gostam de aparecer ao 

lado de jogadores em fotos e entrevistas exclusivas, aproveitam para ser patrocinados e usar 

bonés  e  camisetas  promocionais,  e,  por  isso,  se  encaixam  na  categoria  dos  “repórteres 

artistas”.  Os  traços  de  arrogância  e  auto-suficiência  acabam  refletindo  na  qualidade  da 

apuração das matérias,  e a  vaidade acaba por cegar o olho clínico do profissional.  Outro 
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desafio eminente para o jornalista esportivo é saber lidar com a emoção na dose certa. Em 

nenhuma  outra  área  do  jornalismo a  informação  e  o  entretenimento  estão  tão  próximos. 

Alguns profissionais torcem pela pátria mais do que informam como deveriam. O jornalista 

não  precisa  torcer  junto  com  o  torcedor,  basta  informar  pura  e  simplesmente.  Checar 

informação  é  fundamental  para  quem  não  aprendeu  a  amar  o  esporte.  E  para  quem  se 

apaixonou ao extremo, a ponto de confiar cegamente na memória e desprezar uma apuração 

mais minuciosa, deve cuidar para não errar justamente por isso. Mas,  acima de tudo, é a 

experiência que, nessas horas, faz a diferença, e que ensina ao jornalista avaliar a importância 

da informação e definir qual tratamento dar a ela. É essencial que o jornalista esportivo saiba 

lidar com frustrações, controlar emoções e se relacionar bem com pessoas.

2.2 – A HISTÓRIA DO JORNALISMO IMPRESSO NO RIO GRANDE DO SUL

O  Rio  Grande  do  Sul  conheceu  a  imprensa  tardiamente  em  relação  às  outras 

províncias: somente em 1827. No dia 1º de junho, começou a circular o  Diário de Porto 

Alegre, apoiado e protegido pelo brigadeiro José Maciel, então presidente da província. Com 

formato reduzido, mais parecia um cartaz, com conteúdo que misturava publicações oficiais, 

política  e  assuntos  corriqueiros.  Nos  tempos  que  precediam a  Revolução  Farroupilha,  na 

década de 1830, surgiram dezenas de jornais – com vida curta – que acirraram ainda mais as 

disputas políticas. Alguns deles:  Constitucional Rio-Grandense, Noticiário, O Republicano,  

O Povo, Estrela do Sul, O Americano  e  O Mensageiro.  Sobre o período, Nelson Werneck 

Sodré (1999) afirmou: o setor mais importante  da imprensa da época viria  a ser,  com as 

rebeliões,  o  que  estava  ligado,  nas  províncias,  aos  movimentos  que  nelas  surgiram. 

Guardando  cada  um  características  regionais  ou  locais,  revelavam,  como  traço  geral,  a 

resistência ao regresso conservador que modelaria o segundo império.

Na segunda metade do século XIX, o jornalismo gaúcho viveu a fase da consolidação. 

O mercado se torna mais diversificado, com diferentes gostos e gêneros. Os jornais não ficam 

restritos tão somente aos grandes centros,  nem presos a assuntos políticos.  Pelotas,  Santa 

Maria,  Cachoeira  do  Sul  e  Passo  Fundo  são  as  cidades  do  interior  onde  mais  surgem 

periódicos.

A fase moderna, que dura até 1945, inicia com a criação do jornal Correio do Povo, 

em  1895,  considerado  o  primeiro  jornal  gaúcho  moderno,  com  estruturas  técnica  e 

administrativa de empresa. Na década de 1970, que já fazia parte da fase contemporânea, a 

capital Porto Alegre possuía cinco jornais diários:  Correio do Povo, Zero Hora, Folha da 

Manhã, Folha da Tarde e Diário de Notícias. Uma década depois, Folha da Tarde e Folha da 
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Manhã saíram de circulação, enquanto que o Correio do Povo deixou de circular por alguns 

meses.  Oportunidade única,  então,  para o jornal Zero Hora,  fundado em 1964,  assumir  a 

liderança em vendas no Rio Grande do Sul. Em 2000 e em 2001, mais dois jornais entram na 

briga pela preferência dos gaúchos: Diário Gaúcho e O Sul, respectivamente. 

2.3 – A HISTÓRIA DA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ZERO HORA

No dia 4 de maio de 1964, nasce um pequeno jornal em Porto Alegre, composto por 

24 páginas e em formato tablóide, chamado Zero Hora. O primeiro número do jornal circulou 

ao preço  de Cr$  35,00.  Dante de  Laytano,  Ricardo Eichler  e  Ary  de  Carvalho foram as 

pessoas que formaram a primeira diretoria. O nome “Zero Hora” teve origem a partir de um 

outro jornal, extinto, chamado Última Hora, de propriedade da cadeia de jornais criada por 

Samuel Weiner ao longo dos anos 50. A partir de 1970, o controle acionário de Zero Hora é 

adquirido por Maurício Sirotsky Sobrinho6.

Já  no  ano seguinte  à  sua  criação,  Zero  Hora  inovou com o  surgimento  de  novos 

cadernos. Os temas de lazer e variedades circulavam no Caderno 2. Um ano depois, a parceria 

com a Rádio Gaúcha e a Televisão Gaúcha foi reforçada, o que garantiu grandes coberturas e 

diversos tipos de promoções. Em maio de 1967, uma marca do pioneirismo de Zero Hora: o 

envio do primeiro jornalista brasileiro ao front da Guerra do Vietnã. Em 1968, iniciam as 

construções de um novo prédio para o jornal e a montagem de um novo parque gráfico, com a 

utilização da composição a frio e a impressão em off-set. O veículo abandona por completo o 

uso da linotipia em favor do sistema de composição em 1972, mesmo ano em que adquire 

novos aparelhos de telex e mini-transmissores de telefoto para reportagem fotográfica. Três 

anos mais tarde, as inovações já traziam resultados: o jornal se tornou líder em vendas avulsas 

no sul do país.

Zero Hora decide investir pesado na prestação de serviços em 1979, quando inaugura 

um caderno  especial  destinado a  compra,  venda,  aluguel  e  oferta  de  diversos  produtos  e 

serviços,  o  ZH Classificados.  Desde  a  sua  criação,  já  era  possível  publicar  anúncios  por 

telefone  e  em  outros  diversos  pontos  de  venda  espalhados  pela  cidade.  O  serviço  de 

assinaturas  começou a  funcionar  no  início  dos  anos  80,  abrangendo toda  a  grande  Porto 

Alegre e as principais cidades do interior. Em 1988, duas novidades: a criação do Clube do 

Assinante  ZH,  que  possibilitou  aos  assinantes  descontos  em  diversos  estabelecimentos 

espalhados pelo Estado, e ainda diversos avanços tecnológicos que tornaram a Zero Hora o 

primeiro  jornal  totalmente  informatizado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Foram  sete  meses  de 
6 Informações cedidas, através de correspondência por e-mail, pela seção Atendimento ao Leitor de Zero Hora, 

no dia 16 de setembro de 2009.
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adaptação,  quando as  máquinas  de  escrever  Lettera  88  foram substituídas  por  teclados  e 

monitores  desenvolvidos  especialmente  para  redações  de  jornais  pela  empresa  norte-

americana CSI. A redação também mudou do térreo para o quarto andar do prédio da Avenida 

Ipiranga 1075 e o processo foi gradual: cada editoria do jornal passou por um treinamento 

prévio e depois subiu para a nova redação, deixando para trás as máquinas de escrever e 

passando a conviver diretamente com o sistema informatizado.

No ano de 1996, foi a vez de fazer uma completa reformulação no sistema editorial, 

com a digitalização das imagens e a adoção de softwares com tecnologia de ponta. O sistema 

CSI deu lugar aos microcomputadores e os jornalistas de ZH passaram a conviver com o 

mouse. Na expedição do jornal, os caminhões passaram a ser carregados automaticamente, e 

para agilizar a distribuição do jornal para o interior e cidades da fronteira, foi implantado um 

parque gráfico em Cruz Alta, cidade da região central do Estado. A internet passou ao dia-a-

dia da Redação de ZH em 1998 e propiciou um ganho extraordinário na cobertura (textos e 

fotos)  da  Copa do Mundo da  França.  Quem estava  no  comando da  ZH Digital  era  Luis 

Fernando Gracioli.7

Ao comemorar 45 anos, o jornal Zero Hora aproveitou para inaugurar o seu novo 

parque gráfico. Situado na zona norte da Capital, o complexo batizado com o nome Jayme 

Sirotsky (presidente  Emérito  do Grupo RBS) representou maior  agilidade  e  qualidade  de 

impressão para Zero Hora e Diário Gaúcho a partir de junho de 2009. Os R$ 70 milhões em 

investimento  renderam em muita  tecnologia:  prédio  de  12  mil  metros  quadrados de  área 

ocupados por cerca de 130 profissionais, modernas rotativas de fabricação suíça que permitem 

a impressão de 75 mil exemplares de ZH por hora, telhado com cobertura vegetal – para 

amenizar a temperatura interna do prédio –, e domos transparentes que facilitam a iluminação 

natural e reduzem o consumo de energia elétrica.8

Atualmente, na redação do jornal trabalham mais de 200 jornalistas, distribuídos nas 

editorias  de  Atendimento  ao  Leitor,  Arte,  Diagramação,  Economia,  Esportes,  Fotografia, 

Geral, Interior, Mundo, Opinião, Polícia, Política e Segundo Caderno. Segundo o editor-chefe 

de Zero Hora, Altair Nobre, todas as demais seções e os cadernos são vinculados a alguma 

das editorias acima. Por exemplo, as seções Obituário e Informe do Ensino são vinculadas à 

editoria de Geral. Existem três grandes áreas a quais estão ligados os cadernos:  Economia 

(Campo  &  Lavoura,  Dinheiro,  Casa&Cia,  Empregos  &  Oportunidades,  Sobre  Rodas, 

Globaltech, ZH Digital e Classificados ZH), Geral (Vida, Viagem, Vestibular, Ambiente e ZH 

7 Informações retiradas do Trabalho Final de Graduação “A morte estampada na capa: a cobertura jornalística 
de Zero Hora no acidente da Tam”, de Ana Cristina Teixeira Bittencourt. Centro Universitário Franciscano 
(Unifra), Santa Maria / RS, 2008.

8 Informações retiradas do jornal Zero Hora, editoria Geral, edição do dia 25 de junho de 2009.
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Bairros) e Segundo Caderno (Donna, TV + Show, Cultura, Meu Filho, Gastronomia e Kzuka). 

Na tiragem dominical são impressos 280 mil exemplares, enquanto que nos demais 

dias da semana esse número cai para 183 mil. Os assinantes giram em torno de 170 mil.9

Segundo  o  Normas  Editorias,  documento  onde  consta  o  ideário  da  RBS,  a  linha 

editorial  da  Zero  Hora  se  resume  da  seguinte  forma:  responsabilidade  empresarial, 

compromisso social e comunitário, ética e integridade, defesa da democracia, da liberdade 

(em todos os níveis) e da igualdade, combate a preconceitos, defesa da economia de mercado, 

da livre iniciativa, da propriedade privada, tendo como limite o interesse social, vinculação 

comunitária,  postura  independente,  isenta  e  liberal,  separação  entre  as  áreas  editorial  e 

comercial e pluralismo de opiniões.

Segundo a coordenadora  de produção de Zero Hora,  Deca Soares10,  vários  fatores 

colaboram na forma como são distribuídas as pautas diariamente: 

Há a questão da relevância, do interesse na leitura, se há fotos boas, se o assunto é 

exclusivo (ou seja, não estará nos outros jornais, rádios e TVs) etc. Outras questões 

também influenciam,  por  exemplo:  se  é  um dia  com muitas  notícias  negativas, 

tentamos valorizar uma positiva para equilibrar o jornal. Zero Hora também leva 

muito em conta  a  questão local.  Nós somos bairristas  e  assumimos isso.  Então, 

sempre estaremos aonde os gaúchos estiverem.

A Zero Hora que o gaúcho da região metropolitana de Porto Alegre recebe em casa é 

diferente da edição do jornal que o leitor do interior recebe. Para que os exemplares sejam 

entregues mais cedo nos pontos mais distantes do Estado, a edição do interior geralmente é 

concluída antes, em torno de 22h30min. A redação também procura editar para o interior 

matérias que possam ter mais interesse em determinadas regiões.

Tais mudanças fazem parte de um novo conceito disseminado entre os principais 

diários do planeta: a busca da confecção de jornais ajustados a interesses específicos 

em suas regiões de circulação. As edições do Interior costumam contar também com 

seções batizadas de Pelo Rio Grande, com notas de interesse local. (Marcelo Rech, 

diretor-geral de Produto do Grupo RBS).11

Rech também explica que, por ser em formato tablóide, a paginação de Zero Hora se 

comporta com uma sanfona, e aumenta de acordo com a quantidade de anúncios, sem jamais 
9 Informações retiradas do site de Zero Hora (www.zerohora.com), na seção “Zero Hora Responde”.
10 Informações retiradas do site de Zero Hora (www.zerohora.com), na seção “Zero Hora Responde”, no tópico 

“Como é feita a distribuição das pautas diariamente?”.
11 Informações retiradas do site de Zero Hora (www.zerohora.com), na seção “Zero Hora Responde”, no tópico 

“A Zero Hora da Capital é diferente da Zero Hora do Interior? Por quê?”.
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deixar  o  espaço  editorial  encolher  em  função  das  publicidades.  Em  períodos  de  pouca 

publicidade, o jornal pode chegar a um mínimo de 36 páginas.

Com o advento da Zerohora.com, o jornal passou a ter seu conteúdo disponibilizado 

na íntegra na internet, inclusive com um sistema revolucionário que permite percorrer cada 

página da edição. Não há necessidade de ser assinante para ter acesso aos conteúdos. Além 

disso,  a  todo momento são veiculadas matérias,  vídeos e áudios exclusivos para a versão 

online,  preparados  por  uma  equipe  que  trabalha  junto  ao  espaço  da  redação  do  jornal 

impresso.

2.3.1 A editoria de Esportes de Zero Hora

A editoria de Esportes de Zero Hora é uma das últimas seções do caderno principal do 

jornal, exceção apenas na segunda-feira, quando o tema esportes ganha um caderno especial 

encartado no meio da edição. Responsáveis pela produção estão 15 profissionais: o editor 

executivo David Coimbra, os editores Sérgio Villar, Caue Fonseca e Jones Lopes da Silva, os 

editores assistentes Leonardo Oliveira, Mário Marcos de Souza e Luís Henrique Benfica, o 

coordenador  de  produção  Mauro  Toralles,  os  colunistas  Wianey  Carlet  e  Ruy  Carlos 

Ostermann,  e  ainda  os  repórteres  Diogo  Olivier,  Carlos  Guilherme  Ferreira,  Priscila 

Montandon, Leandro Behs e Clávis Victoria. Responsável pela notícias do Grêmio, o repórter 

e editor assistente Luís Henrique Benfica12 explica a sua função no jornal:

Sou o setorista titular. Quando o assunto cresce de importância, outro repórter, ou 

até mais de um, é designado para uma força-tarefa. Também há ocasiões em que o 

Inter cresce e eu posso ser chamado a colaborar no setor. Divido o dia em duas 

partes. Pela manhã, entre 9h30min e 12h45min, trabalho na Rádio Gaúcha. A partir 

das 15h, envolvo-me com a Zero Hora, numa atividade que nunca se encerra antes 

das 22h, quando é fechada a primeira edição.

No site de Zero Hora, na seção ZH Responde, o único tópico que informa sobre a 

editoria  de  esportes  questiona:  Zero  Hora  é  colorada  ou gremista?  O editor-executivo  de 

Esportes, David Coimbra13, responde logo a seguir:

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 

12 Entrevista concedida por e-mail ao pesquisador, no dia 29 de setembro de 2009, às 14h04min.
13 Informações retiradas do site de Zero Hora (www.zerohora.com), na seção “Zero Hora é colorada ou 

gremista?”.
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páginas para cada um. Às vezes, é evidente, esse equilíbrio tem de ser rompido em 

nome da  informação.  Se  um dos  clubes  consegue  uma  grande  façanha  ou  uma 

grande  conquista  ou  se  sofre  uma  grande  derrota,  a  cobertura  desse  fato, 

naturalmente, será maior. Não é raro que um time em situação crítica tenha mais 

espaço do que um em situação boa numa competição. Afinal, a crise sempre rende 

muita notícia. Se tudo está bem, há menos movimento. O espaço da notícia também 

depende  da  importância  e  do  interesse  que  ela  desperta.  Às  vezes  um  fato  é 

interessante, mas não é importante; às vezes é importante, mas não é interessante. 

Seja como for, em geral a Editoria tenta fazer coberturas equivalentes.

2.4 – A HISTÓRIA DA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA NO CORREIO DO POVO

Jornal de mais longa publicação em Porto Alegre, o Correio do Povo circulou,  de 

forma ininterrupta, durante 89 anos, de 1º de outubro de 1895 – data de sua fundação – até 

1984. Reiniciou sua publicação dois anos depois, e permanece até os dias atuais. Conforme 

relata Walter Galvani (Um século de poder: os bastidores da Caldas Júnior, 1994), o jornal 

foi  criado com o intuito de ser um órgão independente e livre de vinculações partidárias, 

numa época em que todos os jornais tinham identificação com determinados segmentos da 

sociedade. O seu criador, chamado Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior, tinha apenas 26 

anos de idade.

- Mário, quero fundar em Porto Alegre um jornal diferente de todos os que temos 

tido até  aqui.  Tenho para  tanto,  já,  os  recursos  – 20 contos  de  réis;  já  obtive  a 

aquiescência do Azurenha para trabalhar comigo na redação, venho pedir a tua, que 

sei não me negarás. E vamos fazer um grande jornal no Estado. Sem partidarismos, 

um jornal para as massas, livre, independente, que não há de ser lido apenas por 

indivíduos desta ou daquela facção, mas por todo mundo. Um jornal, enfim, que não 

será escravos de políticos, nem de politiqueiros. Um jornal no bom sentido! - Caldas 

Júnior.14

A primeira edição teve quatro páginas e tiragem de dois mil exemplares. Para reforçar 

a  isenção do jornal  e a distância  de todas as correntes políticas,  inicialmente o jornal foi 

impresso em um papel de tom rosado, e, por isso, logo depois apelidado como “róseo”. O 

Correio do Povo também foi um dos primeiros jornais a apostar na profissionalização dos 

jornalistas  –  até  então,  a  maioria  dos  repórteres  eram colaboradores,  pois  tinham outras 

profissões.  As inovações tecnológicas  também recebiam atenção especial:  o  jornal  teve a 

14 Transcrito de entrevista de Mário Totta, publicada no Correio do Povo de 1º de outubro de 1929, e divulgada 
por Walter Galvani (1994).
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primeira impressora rotativa do Rio Grande do Sul, em 1910, quando atingiu uma circulação 

de 10 mil exemplares.

O Correio do Povo cresceu em um curto espaço de tempo, adquirindo posição de 

destaque na imprensa brasileira. Na sua brilhante e conturbada trajetória, viveu momentos de 

ascensão,  crises e  queda.  O primeiro duro golpe foi  em 1913, com a morte de Francisco 

Antônio Vieira Caldas Júnior, aos 44 anos. - O Correio é o Caldas, o Caldas é o Correio do 

Povo – era a frase emblemática com que a cidade definia a importância da empresa para o 

fundador, e vice-versa. Conforme relatos do autor Walter Galvani (1994), ninguém admitia a 

existência do jornal sem a força e a presença de Francisco Antonio Vieira Caldas Júnior. 

Dolores Alcaraz Caldas, então viúva, assumiu o controle do veículo, apoiada pela mão firme 

de  João  Albino  nas  finanças,  enquanto  que  Francisco  Leonardo  Truda  e  Emílio  Kemp 

brigavam  pela  posição  de  redator-chefe.  Enfrentaram  mais  de  20  anos  de  dificuldades 

econômicas. A partir de 1935, a Companhia Jornalística Caldas Júnior teve um novo diretor, o 

filho de Dolores e Francisco, Breno Alcaraz Caldas, que antes estava como chefe de redação. 

Um ano depois, Breno Caldas funde um novo jornal, que dividiria a redação com o Correio: 

Folha da Tarde, “vespertino moderno e inteligente, cuja publicação vinha sendo anunciada há 

várias semanas”, afirmava uma nota do Correio do Povo na época. Em 1º de outubro de 1945, 

um momento histórico: a inauguração da nova redação do Correio do Povo. Com a mudança, 

o jornal deixou a estrutura alugada na Rua dos Andradas e instalou-se no Edifício Hudson, na 

rua Caldas Júnior, onde permanece até hoje. A mudança completa de todos os funcionários, 

porém, só aconteceu em 13 de janeiro de 1946. Naquele ano, o velho líder Correio vivia uma 

época fantástica. O então diretor, Breno Alcaraz Caldas, aos 36 anos de idade, era um dos 

mais respeitados empresários do Brasil, dirigindo um dos três maiores jornais do país, ao lado 

do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, e de O Estado de São Paulo. Onde quer que houvesse 

um grande acontecimento no mundo, lá estava um enviado especial da Caldas Júnior, e assim 

continuou até a década de 80. 

As  décadas  de  50  e  60  também foram de  grandes  conquistas  para  a  Companhia 

Jornalística Caldas Júnior. No dia 30 de abril de 1956, foi inaugurada oficialmente a Rádio 

Guaíba, transmitindo diretamente do Theatro São Pedro. Breno era o fundador, mas também o 

diretor junto com o executivo da rádio, o “major” Arlindo Pasqualini. Em 58, a Rádio Guaíba 

foi a primeira emissora gaúcha a transmitir uma Copa do Mundo. Quando o filho de Breno, 

Francisco Antonio Caldas, assumiu a gerência da empresa em 1º de janeiro de 1964, novas 

técnicas de publicidade foram incorporadas, inclusive contratando agências, para a divulgação 

e a promoção dos veículos e dos produtos da empresa. O concorrente mais forte, que investia 

tão pesado quanto a Caldas Júnior, era o Diário de Notícias, pertencente ao império nacional 
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de comunicações  de Assis  Chateaubriand.  Além de  consolidar  a  liderança  no  número  de 

leitores com o Correio do Povo, 1969 foi o ano de fundar mais um jornal, Folha da Manhã. 

No  ponto  mais  alto  da  carreira  de  Francisco  Antonio,  a  fundação  do  jornal  foi  uma 

experiência que durou onze anos e foi muito valiosa, pelas crises que gerou, pela renovação 

que propiciou e pelo que significou para si  e  para a empresa,  como experiência.  Galvani 

(1994), afirmou que

(...) Breno sabia ser generoso, reconhecessem muitos antigos adversários políticos, 

como Luís Carlos Prestes, José Antonio Flores da Cunha e Leonel Brizola, para só 

citar  três  dos  mais  importantes,  que  foram  acolhidos,  de  forma  calorosa  e  até 

carinhosa,  quando  perseguidos  ou  recém  retornados  de  custosos  exílios,  e 

encontraram a primeira guarida nas colunas do Correio do Povo e o primeiro abraço 

em Breno Caldas.

No início da década de 70, a censura à imprensa era forte no país. E o Correio sentiu 

na  pele  os  limites  de  expressão  impostos  pelo  regime  militar.  O  governo  desmentia 

publicamente que existisse censura à  imprensa.  O jornal  O Estado de São Paulo,  sempre 

muito ligado ao Correio por amizade, tradição e identidade, estava, no entanto, sendo alvo da 

constante intervenção federal. Inconformados, os jornalistas do Correio do Povo decidiram 

por publicar uma matéria, no dia 20 de setembro de 1972, denunciando todas as barbáries do 

governo e, junto, transcrever o telex de Rui Mesquita (diretor do Jornal da Tarde e O Estado 

de São Paulo), que, em parte, dizia:

Meu sentimento foi de profunda humilhação. Senti vergonha pelo Brasil, degradado 

a uma condição de república de Uganda qualquer por um governo que acaba, de 

forma incrível, de decretar o ostracismo dos próprios companheiros de Revolução. 

(...) O senhor, ministro, deixará de sê-lo um dia. Todos os que estão hoje, no poder, 

dele deixarão um dia, e o Brasil ficará sabendo a verdadeira história desse período.

Tudo proibido, os censores se comunicaram com a chefia em Brasília, e o pelotão de 

choque  cercou  a  companhia.  Breno  Caldas  preparou-se  para  resistir,  alguns  funcionários 

chegaram a se armar, tudo em vão. Às 4h da manhã, os jornais saíam direto da rotativa para os 

caminhões da Polícia Federal. Os assinantes e compradores do jornal jamais receberam aquela 

edição, que só não se perdeu na história porque uma corajosa funcionária, Francisca Espinosa, 

recolheu, escondida, 20 exemplares do setor de impressão.

A partir  de 1979, mais problemas.  Agora,  porém, de ordem econômica,  muito em 

função da  elevada dívida assumida  com a  criação  de  um canal  de  televisão,  batizada  de 
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Televisão  Guaíba,  ou,  simplesmente,  Canal  2.  Os  programas  apresentavam seu  conteúdo 

basicamente através de debates, aprofundando as questões que, em outras emissoras, eram 

tratadas superficialmente. A programação ainda exibia documentários, filmes e musicais. O 

fim da TV Guaíba foi  decretado em 2007, e  o Canal  2 passou a ser da Rede Record de 

Televisão15. Em 16 de junho de 1984, aconteceu o que ninguém acreditava ser possível: o 

Correio deixou de circular, somente retornando em 31 de agosto de 1986, já sob o controle de 

Renato  Bastos  Ribeiro,  um empresário  do  setor  agroindustrial.  O negócio  envolveu  uma 

sequência  de  responsabilidades,  área  trabalhista,  débitos,  financiamentos  e  impostos 

atrasados.  Em números  redondos,  foram 20  milhões  de  dólares.  Quando  o  jornal  voltou 

encontrou muita receptividade, contando com 55 mil assinantes. A rádio e a TV passaram por 

reformulação em seus sistemas de trabalho, equipamento melhorado, em estéreo, com melhor 

qualidade de som e imagem. Mas as mudanças mais pesadas ocorreram no jornal, inclusive no 

formato  –  de  standard  para  tablóide.  Mudanças  que  permitiram  deixar  os  custos 

aproximadamente quatro vezes menor.

Em 1º de outubro de 1º de outubro de 1994 o Correio do Povo iniciou o 100º ano de 

circulação.  Fundado por Francisco Antonio Caldas  Júnior,  o  jornal  influiu sobre 

várias  gerações  que  nele  aprenderam  a  ler,  em  alguns  casos,  mas  sobretudo 

aprenderam a ser ver como homens, integrantes de uma comunidade em que suas 

páginas buscavam a solução dos seus problemas, a realização de seus sonhos e o 

cultivo  de  seus  valores  básicos,  fundamentais.  Aos  poucos  solidificou-se 

empresarialmente, tornando-se, ao mesmo tempo, pela forte contribuição cultural, 

desde os primeiros tempos, num dos símbolos do Rio Grande, testemunhando as 

principais mudanças ocorridas desde o final do século XIX até hoje. Contemporâneo 

da  maioria  das  invenções  modernas  que  hoje  facilitam  ou  banalizam  a  vida 

cotidiana, registrou o aparecimento do cinema, do avião, da fabricação em série dos 

automóveis,  ônibus,  caminhões,  tratores,  do  dirigível,  da  dinamite,  da  bomba 

atômica,  dos  foguetes  espaciais,  da  penicilina,  do  rádio  e  da  televisão.  Exerceu 

durante 100 anos forte  influência econômica,  política e  cultural.  No começo era 

apenas mais um em meio à intensa atividade jornalística em Porto Alegre, mas, aos 

poucos, foi se destacando, se consolidando, e foi despachando os concorrentes que 

surgiram ao longo do século até atingir o apogeu econômico, intelectual e técnico 

entre os anos 50 e 70. (...) O jornal sempre buscou atender cada vez maior número 

de assinantes para poder honrar o slogan que estampa desde o dia 1º de janeiro de 

1899: “O jornal de maior tiragem e circulação do Rio Grande do Sul”. (Galvani, 

1994).

15 Informações retiradas do site http://www.tvguaiba.com.br/QuemSomos.aspx, acessado em 17 de outubro de 
2009, às 12h41min.
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Em março de 2007, o Correio do Povo passou por uma nova negociação. O periódico, 

então, assim como a extinta TV Guaíba, as rádios Guaíba AM e FM e o edifício Hudson, foi 

adquirido pela Rede Record, e passou a fazer parte do conglomerado de mídias controlado 

pelo empresário Edir Macedo – fundador da Igreja Universal.

2.4.1 - A editoria de Esportes no Correio do Povo

A força e a importância que a editoria de Esportes tem dentro da proposta jornalística 

do Correio do Povo foi notada, inicialmente, em 1983. O ano era de forte crise na companhia, 

quando estourou a célebre maxidesvalorização, que transformou, da noite para o dia, a dívida 

da  Caldas  Júnior  com  o  Banrisul  em  30%  maior,  segundo  Walter  Galvani  (1994).  Em 

contrapartida,  o  momento era  de apostar e  investir  no esporte  gaúcho:  o  Internacional  se 

projetava no cenário mundial com a ascensão do craque Paulo Roberto Falcão, transferido 

para o Roma por 4 milhões de dólares, e o Grêmio conquistava o mundo em dezembro, em 

Tóquio, no Japão. Dois feitos que levaram o nome de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul ao 

mundo todo. Os jornais da Caldas Júnior preencheram páginas e páginas com a cobertura, 

apesar do custo do papel e mesmo com a crise. Na cobertura da Copa Mundial Interclubes, a 

Folha da Tarde chegou a circular uma edição extra na tarde daquele 11 de dezembro de 1983.

Atualmente, a editoria de Esportes do Correio do Povo está chefiada pelo editor Hiltor 

Mombach, com Paulo Moura e Ilgo Wink como editores assistentes. Setorista do Grêmio, o 

repórter Carlos Corrêa16 conta sobre a rotina da equipe:

O Hiltor Mombach, o Ilgo Wink e o Paulo Moura são os editores. O Hiltor num 

sentido mais amplo e o Moura mais na parte de outros esportes que não futebol. Eu 

faço Grêmio, o Fabricio Falkowski faz Inter, o Chico Izidro fica mais com a parte de 

futebol  internacional,  o  Rafael  Peruzzo  e  o  João  Paulo  Fontoura  com o  futebol 

nacional  e  matérias  especiais  e  a  Mariana  Oselame  e  o  Alfredo  Possas  com  a 

reportagem no esporte amador. Nos cadernos de domingo, o Nildo Júnior também 

tem feito automobilismo com a gente. Horários: eu e o Fabrício dependendo muito 

dos horários de treino da dupla, igual, a gente sai do jornal umas 21h, 22h. O resto 

do pessoal varia o horário, cada um cumpre 6h, variando entre chegar 16h ou 18h. 

Com o caderno, a gente tem feito uma reunião de pauta durante a semana para ver 

como  ficam  as  matérias,  mas  não  tem  necessariamente  um  dia  definido.  O 

baixamento  do jornal  agora  tem sido 22h  nos dias  de  semana,  o  caderno  fecha 

21h30min no domingo.

16 Entrevista concedida por e-mail ao pesquisador, no dia 27 de outubro de 2009, às 9h40min.
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No espaço editorial do jornal, o tema esportes ocupa, geralmente, a penúltima página e 

a contracapa da edição. Só em coberturas especiais são destinadas mais uma ou duas páginas 

para os esportes. Mais recentemente, no mês de setembro, a edição de segunda-feira do jornal 

ganhou um caderno especial sobre esportes, encartado no meio do jornal, com a cobertura 

completa dos principais destaques do final de semana no mundo esportivo. Seguindo como 

exemplo um modelo já adotado por Zero Hora, neste caderno os colunistas ganharam mais 

espaço editorial. Corrêa explica:

O caderno parece que era um anseio antigo, tanto do jornal como do público. Como 

a  empresa  está  passando  por  vários  processos  de  melhoria,  um  deles  foi  a 

implantação do caderno de esportes. Eu acho legal ter mais espaço para opinião, mas 

melhor ainda ter mais espaço para informação. A gente passou de 3 a 4 páginas para 

8 nas segundas-feiras (9, na verdade, já que também ficou mantida a contracapa do 

jornal). Acho que credibilidade não depende tanto de estratégia, já que é uma coisa 

que só vem com o tempo. Sendo assim, acho que manter a linha que a gente tem 

mantido é a melhor "estratégia". Ah, com o surgimento do site também tem rolado 

uma maior interação entre o "online" e a redação, com troca de informações.

O novo site do Correio do Povo começou a funcionar no início do mês de outubro de 

2009. O conteúdo jornalístico está agrupado em sete grandes áreas: Notícias, Esportes, Arte & 

Agenda,  Opinião,  Serviços,  Especiais  e  Multimídia.  Levando  em  conta  a  arquitetura  da 

informação, cada área possui um diferente padrão de cor. Cada campo de assunto possui a sua 

capa de conteúdo onde são apresentados os principais destaques da seção, com links diretos 

para a notícia na íntegra.
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CAPÍTULO III – PERCURSOS METODOLÓGICOS

Os  percursos  metodológicos  percorreram  três  caminhos:  análise  bibliográfica, 

entrevista  em  profundidade  e  análise  topográfica.  No  primeiro,  buscou-se  referenciais 

importantes que dessem o embasamento e o conhecimento necessários acerca do tema do 

trabalho. Sobre jornalismo esportivo, recorreu-se a autores como Heródoto Barbeiro, Patrícia 

Rangel,  Paulo  Vinícius  Coelho  e  Viviane  Borelli.  Para  buscar  referências  metodológicas, 

foram  consultados  Cláudia  Lago,  Marcia  Benetti,  Jorge  Duarte,  Fausto  Neto  e  Antônio 

Barros. As ideias dos autores Oswaldo Coimbra, Ricardo Noblat, Maurice Mouillaud, Sérgio 

Dayrell, Mar de Fontcuberta, Cremilda de Araújo Medina, Nilson Lage, Nelson Traquina, 

Miguel  Rodrigo Alsina,  Álvaro Caldas e  Nilton Hernandes serviram para refletir  sobre o 

processo de produção jornalística na sociedade atual, bem como analisar o papel da mídia 

impressa  hoje.  As  referências  históricas  vieram  de  autores  como  Juarez  Bahia,  Nelson 

Werneck Sodré, Walter Galvani e, novamente, Ricardo Noblat e Paulo Vinícius Coelho.

O segundo caminho utilizado foi a entrevista individual em profundidade, que é uma 

técnica qualitativa que explora um assunto a partir da busca de informações, percepções e 

experiência de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma estruturada. Trata-se de 

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, 2006). As entrevistas individuais foram 

realizadas  com os  repórteres  Luís  Henrique  Benfica,  da  Zero  Hora,  e  Carlos  Corrêa,  do 

Correio  do  Povo,  em  Porto  Alegre.  As  perguntas  permitiram  explorar  e  aprofundar  ao 

máximo o tema “cobertura esportiva do jornal na atualidade”.  

As entrevistas geralmente são classificadas como abertas, semi-abertas e fechadas. A 

semi-aberta, utilizada para esta pesquisa, é do tipo em profundidade, que se caracteriza pela 

flexibilidade  e  por  explorar  ao  máximo  determinado  tema  –  neste  caso,  “estratégias  de 

fidelização do leitor” -, a partir de um roteiro-base. Triviños (1990, p. 146) assim define a 

entrevista  semi-aberta:  “parte  de  certos  questionamentos  básicos,  apoiados  em  teorias  e 

hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante”. O mesmo 

roteiro-base foi utilizado para as entrevistas com os repórteres dos dois jornais, que ocorreram 

em diversos momentos:  na beira  do campo, dentro do carro de reportagem e na redação. 

Como  característico  das  entrevistas  de  caráter  semi-aberto,  todos  os  assuntos  foram 

explorados ao máximo, mas as informações que não foram obtidas naquele momento foram 

adquiridas posteriormente, em entrevista realizada por e-mail.
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Para a realização deste trabalho, viveu-se durante três dias a experiência de repórter 

setorista do Grêmio, através do acompanhamento da rotina de trabalho dos jornalistas da Zero 

Hora  e  do  Correio  do  Povo,  além  dos  profissionais  de  outros  veículos  que  também  se 

encontravam no estádio Olímpico. Nos dois primeiros dias, assistiu-se ao treino do Grêmio na 

beira  do  gramado  na  companhia  dos  repórteres,  analisou-se  o  comportamento  dos 

profissionais de cada mídia na cobertura esportiva, participou-se da entrevista coletiva com 

técnico, jogadores e dirigentes, e, no final, realizou-se uma última conversa com os jornalistas 

na redação. No terceiro e último dia, a convite do repórter de Zero Hora, assistiu-se ao jogo 

Grêmio e Flamengo das cabines de imprensa do estádio Olímpico, ocupadas por profissionais 

de televisão, rádios, jornais e portais da internet de várias partes do país. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas. Assim, foi possível entender a fundo todas as técnicas utilizadas pelos 

repórteres desde a observação dos fatos,  o momento das entrevistas e o trabalho final na 

redação.

Por último, realizou-se a análise topográfica. O método de pesquisa teve como base do 

seu desenvolvimento a análise de textos, símbolos e imagens impressas, com o objetivo de 

fazer inferências sobre seus conteúdos e formatos, enquadrando-os em categorias previamente 

escolhidas.  O período escolhido foi  um momento histórico vivido pelo esporte  gaúcho:  a 

cobertura jornalística dos jornais Zero Hora e Correio do Povo do jogo que comemorou os 

100 anos do clássico Gre-Nal. O período de análise foi o mesmo para os dois jornais: edição 

de sábado, dia 18 de julho (véspera do jogo); edição de domingo (dia da partida), com todas 

as informações pré-jogo; e a edição de segunda-feira, dia 20, que trouxe a análise do jogo e os 

bastidores do maior clássico de futebol do Rio Grande do Sul. A análise teve foco principal 

em categorias:  número de páginas,  chamada na capa,  títulos,  linhas de apoio,  antetítulos, 

fotos, textos, olhos, tabelas / boxes / caixas, diagramação, ilustrações / charges, interatividade 

do produto jornalístico e participação do leitor.
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS JORNAIS ZERO HORA E 

CORREIO DO POVO

A ideia inicial da pesquisa surgiu em meados de 2008, na Sucursal do Grupo RBS em 

Santa Maria, durante a palestra de Diogo Olivier. Repórter esportivo do jornal Zero Hora, o 

jornalista destacou o grande desafio diário que os profissionais da sua área possuem hoje: 

produzir  um texto  diferenciado  em relação  aos  outros  meios,  com análise,  interpretação, 

dados, estatísticas e até mesmo uma boa dose de humor capaz de atrair o grande público e 

manter viva essa tradição do jornalismo impresso. É o desafio de concorrer diretamente com 

todos os meios de comunicação.

Como objetos  de  estudo,  escolheu-se  os  dois  jornais  de  maior  circulação  no  Rio 

Grande do Sul: Zero Hora e Correio do Povo. Ambos possuem sede em Porto Alegre, mas 

atraem públicos bem distintos. Zero Hora possui uma história mais recente – foi fundada em 

1964 –, e uma diagramação que valoriza as reportagens, com textos longos e fotos grandes. 

Nos dias de semana, as edições tem, aproximadamente, entre 50 e 90 páginas, chegando a 

mais de 200 páginas nos finais de semana. Já o Correio do Povo é um jornal cujo projeto 

gráfico é mais enxuto, valoriza as matérias com textos curtos e objetivos. Em cada página, 

várias manchetes. Possui uma história centenária, e um público fiel, tradicional, que busca a 

síntese dos noticiários.

O período de análise compreende a cobertura do jogo que marcou os 100 anos de 

história  do  Gre-Nal,  na  véspera,  no  dia  do  jogo  e  no  pós-jogo.  Por  ser  um  dos  mais 

importantes  clássicos  de  futebol  do  país,  o  Gre-Nal  provoca  uma grande  mobilização  da 

imprensa  gaúcha  durante  toda  a  semana  que  antecede  a  partida.  E  essa  situação  não  é 

diferente na mídia impressa. Zero Hora e Correio do Povo, os jornais mais lidos no Estado, 

aumentam o  contingente  de  repórteres  e  fotógrafos  na  cobertura  para  não deixar  escapar 

nenhum detalhe da partida, e aumentam também o espaço editorial dedicado à cobertura do 

jogo. A busca constante para levar ao público a notícia da forma mais precisa e confiável, 

reflete a tentativa de credibilizar o leitor e sair na frente na concorrência com as outras mídias.

Para  efeito  de  estudo,  foi  feito  uma  análise  topográfica  a  partir  dos  principais 

elementos que compõem o produto jornalístico, que segue a seguir:
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Edição 18 de julho
Elementos / jornal ZH CP
1) Nº de páginas As 3 primeiras páginas do 

caderno de Esportes foram 

dedicadas ao jogo.

A contracapa foi inteiramente 

dedicada ao clássico.

2) Chamada na capa O Gre-Nal foi a manchete 

principal, com o título “Um 

clássico para sempre”. Ainda 

sobre o clássico, mais quatro 

destaques: Porto Alegre em 1909, 

um caderno especial sobre a 

história do clássico, um destaque 

do Grêmio e outro do Inter.

O Gre-Nal foi uma das quatro 

pequenas manchetes localizadas 

na parte superior da página, à 

direita, com o título: “Amanhã – 

Caderno conta a história dos 100 

anos do Gre-Nal”.

3) Títulos Na primeira página, a manchete 

principal: “Surpresas argentinas”, 

seguida de um pequeno título no 

canto direito - “Parceiro de 

Maxi”, se referindo a Herrera. Na 

segunda página, a manchete 

“Duelo técnico” anuncia a 

reportagem sobre as estratégias 

dos dois treinadores para o jogo. 

Na página 49, a terceira, matéria 

sobre a seleção Gre-Nal, eleita 

por voto popular, tem o título 

“Escale a história”.

“Herrera e Maxi López no ataque” 

é o título da manchete principal da 

contracapa, escrita sobre uma foto 

do atacante Herrera, do Grêmio. 

Abaixo, o título “Confirmado no 

clássico” se refere ao meia 

D'Alessandro, do Inter. No canto 

inferior esquerdo, um pequeno 

título afirma: “Autuori não se 

preocupa com o rival”.

4) Linhas de apoio Na primeira página, 

“D'Alessandro e Herrera no Gre-

Nal” complementam a ideia do 

título. Na segunda, dois 

subtítulos: “O tiro de Tite” e 

“Cara de Autuori” 

complementam título e imagens 

dos treinadores. Na última, a 49, 

está “Voto popular define a 

Não há linha de apoio. Os três 

títulos já deixam claro o conteúdo 

das matérias e são seguidos por 

imagens e textos.
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Edição 18 de julho
Elementos / jornal ZH CP

seleção Gre-Nal”, seguida de 

mais uma pequena linha de apoio 

explicando sobre a promoção.
5) Antetítulos Não há. Não há.
6) Fotos Na capa de Esportes, estão em 

destaque imagens com os dois 

argentinos protagonistas até 

então: D'Alessandro e Herrera. 

Na página 48, também fotos 

focando dois personagens 

importantes do clássico, os 

treinadores. Na página seguinte, 

uma imagem do banco de dados 

do jornal em que o foco está nas 

camisetas dos dois times.

Como foto principal, no alto da 

página, o editor optou por uma 

foto de Herrera, mas não 

atualizada e, sim, do arquivo CP 

Memória. Logo abaixo, aparece 

uma foto de D'Alessandro no 

treino com bola, essa sim, 

atualizada.

7) Textos As novidades do dia anterior, 

principalmente no que se refere à 

formação dos times para o jogo, 

foi o foco principal. O 

comportamento e a imagem dos 

treinadores e uma promoção do 

Grupo RBS também renderam 

manchetes nas páginas seguintes. 

A riqueza dos detalhes na 

descrição de vários momentos é 

uma forte característica.

A preocupação maior ficou com 

fatores como o que representa 

vencer o clássico, o retrospecto 

dos últimos Gre-Nais (sete jogos 

de invencibilidade colorada) e o 

fator campo (o Grêmio ainda não 

perdeu no Olímpico esse ano). A 

questão tática / técnica do treino 

do dia anterior ficou em segundo 

plano.

8) Olhos Não há. Não há.
9) Tabelas / boxes / caixas Aparecem nas três páginas que 

cobrem o clássico. Nas duas 

primeiras, o conteúdo são simples 

informações complementares aos 

textos. Já a página 49 está 

dominada, em sua maior parte, 

Não há.
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Edição 18 de julho
Elementos / jornal ZH CP

por box que trás três assuntos 

diferentes.
10) Diagramação Nota-se o grande espaço 

reservado para imagens e caixas / 

boxes. Os textos não dominam as 

páginas.

Bastante simples, utilizando-se 

apenas de imagens e textos lado a 

lado.

11) Ilustrações / charges Na parte inferior da página 49, o 

infográfico chamado “Palavras 

escritas no FM 93.7” explica 

como funciona um novo serviço 

oferecido pela Rádio Gaúcha, o 

RDS.

Não há.

12) Interatividade do 

produto jornalístico

Ná página 48, uma pequena nota 

anuncia os vídeos dos 

comentaristas em zerohora.com. 

Na página seguinte, há interação 

com os sites da Rádio Gaúcha, do 

clicEsportes e zerohora.com.

Não há.

13) Participação do leitor A página 49 é recheada de 

espaços para o leitor participar, 

através das interatividades com 

outras mídias. Há testes e um 

programa que conta o centenário 

do clássico em zerohora.com, 

voto popular que define a seleção 

Gre-Nal da história no 

clicEsportes. 

Não há.

Edição 19 de julho
Elementos / jornal ZH CP
1) Nº de páginas Cinco páginas dedicadas ao jogo, 

além de mais duas de opinião do 

editor e uma outra 

Mais uma vez, o editor dedica 

apenas a contracapa para a 

cobertura do Gre-Nal.
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Edição 19 de julho
Elementos / jornal ZH CP

contextualizando outros clássicos 

tão grandes quanto o Gre-Nal.
2) Chamada na capa O Gre-Nal rendeu manchete e 

foto secundários na capa, além de 

uma segunda chamada logo 

abaixo.

O centenário do clássico não é a 

manchete principal, mas a foto 

principal da capa, acompanhada 

por um pequeno texto 

introdutório.
3) Títulos “Dia de celebrar a rivalidade” foi 

a manchete de capa. Na capa de 

Esportes, “Gre-Nal é 100”. “O 

cinema em campo” está nas 

páginas 40 e 41. Nas seguintes, 

“Trunfo de um, desafio do outro” 

e “Como chegar e sair do 

estádio”.

“Gre-Nal dos 100 anos” é a 

manchete secundária na capa. Na 

contracapa, um único título com 

grande destaque: “Maior dos 

clássicos faz 100 anos”.

4) Linhas de apoio No texto “O cinema em campo”, 

uma extensa linha de apoio 

introduz a reportagem, seguida de 

mais dois subtítulos. “Em casa, 

Grêmio quer quebrar escrita de 

sete jogos, que o Inter tentará 

manter” está na página 42. Por 

último, na página de serviços, 

“Torcedores do Inter devem se 

concentrar no Beira-Rio e na 

Praça da Saudade”.

A manchete principal é seguida de 

uma extensa linha de apoio, 

composta por oito linhas.

5) Antetítulos O antetítulo “Jogar no Olímpico” 

antecipa a matéria intitulada 

“Trunfo de um, desafio do outro”. 

Na última página da cobertura, 

um outro antetítulo também leva 

o nome do estádio do Grêmio, 

mas este é voltado para os 

Não há.
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Edição 19 de julho
Elementos / jornal ZH CP

torcedores: “Ao Olímpico”.
6) Fotos A foto de capa estampa os 

goleadores da dupla Gre-Nal no 

Brasileiro: Jonas e Taison. 

Maxi López e Nilmar, os 

centroavantes de Grêmio e Inter, 

respectivamente, estampam a 

contracapa do jornal, em fotos 

com o fundo branco. Já a foto de 

capa é uma arte produzida sobre 

fotos de torcedores da dupla Gre-

Nal. Mais uma vez, assim como 

na contracapa, o Grêmio fica 

representado à esquerda na página 

e, o Inter, à direita.
7) Textos Na capa de Esportes, um texto 

introdutório contando sobre a 

importância do Gre-Nal 

centenário. Nas páginas 

seguintes, o clássico é transmitido 

para as telas do cinema. O jogo 

de domingo, em si, é contado na 

página 42, onde há, também, uma 

entrevista com o árbitro. Por 

último, na 44, estão os serviços 

de como chegar ao estádio. Na 

entrevista, utiliza-se a linguagem 

direta de perguntas e respostas.

O texto é dividido em duas partes 

praticamente iguais, centralizadas, 

com repórteres diferentes, a 

primeira contando sobre o Grêmio 

e, a segunda, sobre o 

Internacional. 

8) Olhos Na página 42, há a reprodução de 

declarações de um jogador de 

cada equipe.

Não há.

9) Tabelas / boxes / caixas Em “O cinema em campo”, 

caixas ao lado dos textos contam 

sobre os roteiristas. Na página 44, 

todas as informações do texto 

“Como chegar e sair do estádio” 

Na contracapa, há a utilização de 

duas caixas: “O serviço do 

clássico 377” e a ficha técnica 

“Grêmio x Internacional”.
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Edição 19 de julho
Elementos / jornal ZH CP

estão em um gigantesco box que 

ocupa mais da metade da página.
10) Diagramação Foi produzido um projeto gráfico 

especial para a cobertura do 

clássico, com traços de 

antiguidade. Bastante informação 

e poucas imagens. Destaque 

também para o cabeçalho especial 

para a capa de Esportes, repetindo 

os traços de antiguidade do 

centenário do clássico.

No projeto gráfico, nota-se o 

predomínio de espaço das 

imagens, com textos que 

percorrem as linhas do corpos dos 

jogadores Maxi López e Nilmar. 

Em decorrência dessa adaptação 

dos textos às imagens, sobra um 

considerável espaço com fundo 

branco. As caixas completam a 

página na parte inferior.
11) Ilustrações / charges Na capa de Esportes, foi 

reproduzida a ficha técnica do 

primeiro Gre-Nal da história, mas 

com as informações atualizadas 

do jogo de 19 de julho de 2009. 

Embaixo, à esquerda, está 

reproduzida também a bola usada 

há 100 anos no clássico.

Não há.

12) Interatividade do 

produto jornalístico

Na página 42, há uma caixa que 

chama para o blog “Pré-Jogo”, da 

zerohora.com, e para outra seção 

do site em que é possível 

acompanhar a partida em tempo 

real.

Não há.

13) Participação do leitor Não há. Não há.

Edição 20 de julho
Elementos / jornal ZH CP
1) Nº de páginas Das 16 páginas do caderno 

especial de Esportes encartado 

toda segunda-feira, pelo menos 

Além da contracapa, boa parte das 

páginas 17 e 18 também foram 

dedicadas à cobertura do jogo.
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12 foram dedicadas à notícias 

sobre o Gre-Nal.
2) Chamada na capa O Gre-Nal recebeu manchete 

secundária, mas foi a foto 

principal da capa do jornal, em 

que aparecem os jogadores do 

Grêmio comemorando um gol. 

“Virada centenária” foi a 

manchete.

A mesma importância foi dada 

pelo CP: foto principal, manchete 

secundária. A chamada, intitulada 

“A história azul”, foi escrita em 

branco e azul e posicionada sobre 

o canto superior esquerdo da foto 

de Máxi López.
3) Títulos “O 100 é azul” é a manchete da 

capa de Esportes. “Que venham 

mais 100 anos” é o título da 

matéria que descreve o jogo. 

“Supercotação” traz as notas de 

cada atleta em campo. Quando o 

foco é o Inter, os títulos são: 

“Muita cara fechada e pouca 

inspiração” e “Inter dá a cara para 

as críticas”. Para o Grêmio: 

“Momento máximo”, “A festa foi 

digna de título”, “Souza, enfim, 

pode provocar” e “Conheça o 

Mário”. Quando o assunto é 

torcida, mais dois destaques: 

“Deu briga, mas entre colorados” 

e “A primeira vez de Silvana e 

Rodrigo”. A contracapa do 

caderno ainda teve o “Almanaque 

Gre-Nal”.

A manchete principal está na 

contracapa: “Uma vitória para a 

história”. “Torcida ajuda e Grêmio 

vira o jogo” é o título principal na 

página 18. Na página anterior, 

uma vitória pessoal: “Autuori 

vence duelo tático”.

4) Linhas de apoio “Maxi López define a virada 

gremista em 2 a 1 no clássico 

histórico” explica o título da capa 

de Esportes. Sobre o jogo, o 

Não é utilizada em nenhum 

momento, apenas títulos.
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subtítulo foi: “Grêmio se impôs 

depois de um primeiro tempo 

equilibrado e foi vitorioso como 

há cem anos”. Sobre o Inter, o 

emprego do técnico: “Um dos 

únicos a falar no Inter, Carvalho 

garantiu Tite”. Sobre o Grêmio, a 

importância do centroavante: 

“Maxi López faz gol histórico e 

vira mania em meio à festa da 

vitória após sete Gre-Nais”. O 

subtítulo “Camisa 12 e popular 

entraram em atrito” descreveu as 

brigas entre torcedores.
5) Antetítulos Na capa do caderno de Esportes, 

“Especial Gre-Nal do Centenário” 

anuncia a ampla cobertura. 

Também não há.

6) Fotos A principal foto da edição é de 

Maxi López e Tcheco 

comemorando o segundo gol, que 

ocupa mais da metade da capa de 

Esportes. Maxi também é 

destaque na página seguinte. No 

texto da cotação dos jogadores, 

uma foto embaixo registra Réver 

e Nilmar, que também é destaque 

na página seguinte – uma 

sequência de fotos registra toda a 

jogada do gol colorado. Uma 

segunda sequência de fotos, na 

página central, agora registra o 

gol de Maxi López, que divide 

espaço com fotos do gol de 

A foto que registra o momento do 

gol de empate do Grêmio é a 

principal foto da edição e ocupa 

praticamente a metade da 

contracapa. Na página 18, 

imagens de lances do jogo entre 

Nilmar e Mário (um dos principais 

destaques), e entre Herrera e 

Sorondo. No alto, há ainda uma 

pequena foto de um torcedor na 

arquibancada lendo o caderno 

especial do CP sobre a história dos 

Gre-Nais. Na página anterior, a 

matéria sobre o desempenho dos 

treinadores é ilustrada com uma 

foto de cada um em tamanho 

50



Edição 20 de julho
Elementos / jornal ZH CP

Souza. Na página 10, o destaque 

Mário na marcação de Nilmar e, 

na página 11, quatro imagens de 

torcedores, brigando e torcendo.

pequeno.

7) Textos A maioria dos textos foram 

bastante longos, ocupando 

páginas inteiras ou até mesmo 

duas páginas, como a síntese da 

partida contada por David 

Coimbra. Nos dois textos sobre o 

Inter, o foco foram as explicações 

para a derrota. Nos do Grêmio, 

destaque para o zagueiro-lateral 

Mário e para os autores dos gols, 

principalmente Maxi López – há, 

inclusive, uma pequena entrevista 

com sua esposa. 

O texto principal, como é 

característica do jornal, se 

concentrou na contracapa, 

retratando o que significava a 

vitória do Grêmio, por 2 a 1, na 

história do clássico. A cobertura 

lance a lance dos 90 minutos de 

jogo foi destaque na página 18. 

Para a página 17, foi reservada 

uma matéria sobre o desempenho 

dos técnicos e a situação dos times 

no campeonato.

8) Olhos Apareceram nos dois maiores 

textos: “Aos 24 minutos, gol de 

Nilmar cravou vantagem 

colorada” e “Torcida em massa, 

mas em paz, foi atestado de 

maturidade do clássico”, nas 

páginas 2 e 3; e ainda um outro 

mais extenso na página central - 

“Em Tempo. Maxi López já fez 

dez gols em 25 jogos pelo 

Grêmio. Seu empréstimo ao FC 

Moscou acaba no fim do ano. 

Seus direitos custam R$ 4 

milhões”.

Não há.

9) Tabelas / boxes / caixas Os boxs aparecem em vários 

momentos: para a ficha tecnica e 

As tabelas aparecem em duas 

páginas: na 17, para mostrar a 
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para mostrar os números da 

partida, para a “Supercotação”, 

separando pequenos textos das 

reportagens e para ressaltar os 

números da atuação de Mário 

Fernandes.

classificação do campeonato e os 

próximos jogos; e, na 18, para 

descrever a cotação da atuação de 

cada jogador e a ficha técnica da 

partida.

10) Diagramação Todo o caderno foi projetado com 

uma diagramação especial: a 

fonte dos títulos, as bordas / 

contornos nas fotos – ambos 

remetendo à antiguidade –, as 

letras maiúsculas em todas as 

linhas de apoio, o almanaque 

especial do Gre-Nal na 

contracapa de Esportes, a 

logomarca criada para identificar 

a cobertura especial do Gre-Nal 

centenário e as fotos dos 

colunistas. O projeto gráfico foi 

muito valorizado na edição. Foi 

criado também um cabeçalho 

especial para ilustrar todas as 

páginas do caderno de Esportes, 

na cor verde, que, além de 

apresentar as informações 

tradicionais da edição, exibia a 

logomarca especial produzida por 

Zero Hora.

Apesar de tratar-se de uma 

cobertura especial, o projeto 

gráfico não apresentou grandes 

novidades. O diferencial em 

comparação com a cobertura 

rotineira, pode-se dizer, estava no 

maior número de páginas de 

Esportes, nas fotos com tamanho 

maior que o comum e na maior 

utilização de boxs.

11) Ilustrações / charges Não há. Não há.
12) Interatividade do 

produto jornalístico

Para o leitor não ficar preso 

apenas a imagens e textos, na 

página 7 há um anúncio de que no 

site zerohora.com estão 

Não há.
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publicados vídeos, áudios e fotos 

com o melhor do Gre-Nal do 

centenário. Na página 11, 

também há outro anúncio do 

vídeo do primeiro Gre-Nal de 

dois torcedores da dupla.
13) Participação do leitor A participação mais clara de 

leitores está na página 11, em 

uma reportagem feita pelo Kzuka. 

Dois torcedores, que pela 

primeira vez pisaram no estádio, 

são acompanhados o jogo todo 

pelos repórteres. Além da matéria 

para o jornal, os torcedores 

participaram diretamente na 

produção de um vídeo para o site 

zerohora.com.

Não há.

Com o propósito de melhor organizar e facilitar a leitura, a análise textual a seguir foi 

elaborada de acordo com cada elemento da análise topográfica, focando separadamente cada 

um dos jornais e, após isso, contextualizando-os.

ANÁLISE DO JORNAL ZERO HORA

1) Números de páginas

Na Zero Hora, uma das editorias que mais ocupa espaço na distribuição dos assuntos é 

a de Esportes. Mesmo sem ter novidades factuais em relação ao sábado, a edição de domingo, 

19 de julho, reservou três páginas à cobertura do Gre-Nal centenário e mais quatro páginas às 

demais notícias do mundo esportivo. Já o caderno de Esportes da edição de segunda-feira, 20 

de  julho,  foi  recheado com 16 páginas,  11 delas  com notícias sobre o clássico histórico. 

Assim, o jornal Zero Hora consegue cumprir com êxito umas das principais funções da mídia 

impressa: levar o acontecimento ao leitor de uma forma detalhada e contextualizada, bem 

mais do que veículos como televisão e internet.
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2) Chamada na capa

A importância da editoria de Esportes na linha editorial da Zero Hora se reflete logo 

na capa. Raras são as vezes em que a primeira página do jornal deixa de veicular pelo menos 

uma manchete  de Grêmio e  Internacional  ou de outro destaque do mundo esportivo.  Em 

momentos importantes como os 100 anos de Gre-Nal, essa importância da editoria se reflete 

ainda  com  mais  clareza.  Nas  três  edições  analisadas  neste  trabalho,  em  duas  delas  o 

acontecimento Gre-Nal ocupou o alto da página, com direito a foto principal da capa.

3) Títulos

A Zero Hora costuma ter títulos provocativos, que inquietam e deixam dúvidas no ar, 

justamente para provocar a pessoa a ler pelo menos parte da matéria com o propósito de 

entender  o  conteúdo da  notícia.  O  editor  consegue  tal  êxito  com títulos  curtos  e  grande 

tamanho das fontes, que ocupam um espaço considerável na página. Na edição de 18 de julho, 

por  exemplo,  os  títulos  possuem  entre  duas  e  três  palavras,  no  máximo:  “Surpresas 

argentinas”, “Duelo técnico” e “Escale a história”. Títulos sucintos, objetivos, sem deixar de 

ser atraentes.

4) Linhas de apoio

Títulos curtos só tem sentido se apoiados em subtítulos bem mais explicativos. Essa 

técnica é bastante explorada pela equipe de Esportes da Zero Hora: das 13 matérias principais 

de cada página das edições analisadas nesta pesquisa, apenas três não possuem linhas de apoio 

– “Supercotação”, “Inter dá a cara para as críticas” e “Conheça o Mário”.

5) Antetítulos

Outro recurso utilizado pelos editores de Zero Hora para complementar a ideia do 

título é o antetítulo, mas não com tanta frequência como as linhas de apoio. Ele serve para 

antecipar a contextualização do assunto que virá na matéria e para instigar a leitura do texto. 

Em alguns casos, Zero Hora utiliza antetítulo e subtítulo em uma mesma matéria, como na 

página 42 da edição de 19 de julho, com a expressão “Jogar no Olímpico”.

6) Fotos

Na  Zero  Hora,  as  fotografias  buscam transmitir  a  força  das  ideias  expressas  nas 

reportagens.  Na  maioria  das  matérias,  há  um  casamento  quase  perfeito  entre  matéria  e 

fotografia. Um exemplo está na página 48 da edição de sábado, 18 de julho. A imagem do 
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técnico  Tite,  do  Internacional,  gesticulando  como  se  estivesse  portando  uma  arma,  é 

acompanhada  do  subtítulo  da  matéria:  “O  tiro  de  Tite”.  O  segundo  subtítulo,  “Cara  de 

Autuori”, é acompanhado de uma foto do treinador do Grêmio que remete à imagem do seu 

trabalho, o sujeito sério, educado, transparente, pouco emotivo, e um texto que ressalta as 

estratégias  que  o  técnico  pretende  utilizar  para  neutralizar  o  ataque  colorado.  Na  página 

seguinte, a matéria que conta sobre uma promoção de voto popular do clicEsportes carece de 

uma foto factual,  pois a votação ainda está acontecendo. Para não deixar uma matéria de 

página inteira sem foto, a alternativa foi usar de uma fotografia plástica – foto busca efeito 

estético-, que remete à força da rivalidade entre colorados e gremistas, que escolheriam os 11 

melhores jogadores dos seus times em cem anos de Gre-Nal.

Na editoria de Esportes de Zero Hora, quase não há fotos posadas. Duas exceções, 

porém, aparecem na página 42 da edição de 19 de julho. No canto esquerdo, parte inferior da 

página, os goleadores de Grêmio e Internacional, Jonas e Taison, participam de uma sessão de 

fotos de Zero Hora. No lado direito da mesma página, a entrevista com Leonardo Gaciba, que 

apitaria o clássico naquele domingo, é ilustrada com uma foto tradicional do árbitro. São 

imagens que servem apenas como registro, pouco acrescentam em termos de novidade e em 

acréscimo  de  informação.  Nas  editorias  de  esporte  dos  diários,  nota-se  também  uma 

valorização do flagrante. Essa estratégia é utilizada com força na capa de Zero Hora da edição 

de segunda-feira, 20 de julho, em que a foto principal da primeira página do jornal é o retrato 

do momento em que o atacante argentino, Maxi López, comemora o gol que deu a vitória ao 

Grêmio no clássico, agarrado pelos companheiros de equipe. A foto de flagrante, assim, tem 

por objetivo captar o instante decisivo. Todo o caderno de Esportes da edição do dia 20 é 

recheado de fotografias de flagrantes dos principais momentos do jogo histórico: os gols, as 

comemorações com as torcidas, confusões nas arquibancadas e disputas de lances. Dois dos 

três gols do jogo, inclusive, são mostrados através de uma sequência de cinco imagens, que 

relatam com clareza para o leitor como eles aconteceram. Sequências de fotos como essas 

raramente são vistas em cobertura de um jogo trivial, sem muita importância histórica como 

foi esse.

7) Textos

Descrever em forma de texto os principais lances da partida já não basta mais, isso já 

foi  feito  pela  internet,  pela  TV e  pelo  rádio  em forma  de  vídeos,  imagens  e  áudios.  É 

fundamental ir além. O repórter esportivo do meio impresso precisa ter um olhar aguçado pela 

curiosidade, e uma sensibilidade apurada para contar detalhes da cobertura que possivelmente 

não  serão  abordados  pelas  outras  mídias,  através  de  pautas  diferenciadas,  textos 
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interpretativos que misturam romance e jornalismo, títulos provocativos que chamam o leitor 

para o texto, como conta Ernesto Rodrigues (2008):

Com  a  sofisticação  dos  sistemas  de  captação  e  transmissão  das  imagens,  a 

reportagem de Esporte está se tornando cada vez mais a crônica do esporte, ou seja, 

o  olhar  humano que nenhuma câmera especial  vai  substituir.  O texto de esporte 

prolonga o prazer  ou a  dor  do que  vemos ao vivo ou na tela.  (...)  Quem faz  a 

reportagem de Esporte logicamente não derruba governos nem provoca prisões ou 

crises na Bolsa de Valores, mas alimenta paixões e ódios. O repórter de Esportes, 

portanto, também lida com informações e opiniões que podem ser explosivas e até 

determinantes de situações de risco pessoal, moral ou psicológico. O olhar, a postura 

e a sensibilidade mais de cronista do que de detetive são cruciais para manter o leitor 

de Esporte alimentado durante o intervalo de duas partidas, duas corridas ou duas 

lutas. Espaço jamais falta.17

Um bom exemplo de texto com aspecto de crônica pode-se notar nas páginas 2 e 3 do 

caderno de Esportes do dia 20 de julho de 2009, do jornal Zero Hora. A matéria intitulada 

“Que venham mais 100 anos”,  escrita  pelo editor e cronista David Coimbra,  não começa 

descrevendo o resultado da partida ou a posição dos times no campeonato, como é o formato 

tradicional. Coimbra escolheu para o lead uma declaração do capitão Tcheco, para ilustrar o 

que foi a partida: “Ao sair de campo no intervalo do histórico Gre-Nal do Centenário, vencido 

pelo Grêmio por 2 a 1, ontem à tarde, no Olímpico, o meia Tcheco surpreendeu os repórteres 

ao dar uma resposta forte para uma pergunta trivial”. Somente no sexto parágrafo do texto que 

o repórter começou a descrever lances importantes da partida: “Aos sete minutos, Souza bateu 

de fora da área, Lauro defendeu em dois tempos, com certa dificuldade”. O que prevaleceu no 

texto – bem mais do que as simples descrições de alguns lances – foram o olhar, a opinião e a 

sensibilidade do repórter para relatar emoções e avaliar a atuação dos jogadores, como no 

seguinte  trecho:  “Os jogadores do Inter  trocavam passes  curtos  e  avançavam com algum 

perigo  até  a  grande  área  do  Grêmio.  A  partir  daí,  paravam.  A  zaga  do  Grêmio  estava 

impenetrável,  com Mário  Fernandes,  Rafael  Marques  e  Réver,  guarnecida  pelos  volantes 

Túlio e Adilson”.

8) Olhos

Recurso bastante utilizado em revistas e para ressaltar frases de entrevistados, o olho 

só não foi utilizado, entre as edições analisadas de Zero Hora, no sábado, 18 de julho. No 

17 Trecho do texto “Em cada editoria, um desafio diferente”, de Ernesto Rodrigues, do livro “Deu no jornal – o 
jornalismo impresso na era da internet”.
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domingo,  dois  olhos serviram para separar textos de uma mesma matéria  e para reforçar 

declarações  dadas  por  dois  jogadores  de  Grêmio  e  Internacional,  Tcheco  e  Nilmar.  Na 

segunda-feira, os olhos aparecem em dois momentos. O primeiro é na matéria principal, nas 

páginas 2 e 3, ressaltando momentos importantes do clássico. O segundo é no texto que conta 

um pouco sobre a trajetória do atacante Maxi López, na página central.

9) Tabelas / boxes / caixas

As três edições analisadas de Zero Hora são recheadas de boxs. Como o jornal possui 

textos longos, com matérias que ocupam quase a totalidade da página, o uso de tabelas e 

caixas com informações complementares visa não cansar o leitor e mantê-lo atento o máximo 

de tempo possível, distribuir o conteúdo de forma organizada e facilitar a rápida visualização 

do tema. O recurso é tão valorizado por editores e diagramadores que há matérias em que o 

conteúdo está distribuído inteiramente dentro de um único box. Um exemplo está na página 

44 da edição de domingo, 19 de julho. O box chamado “Os caminhos” conta os detalhes de 

como chegar e sair do Olímpico na hora do jogo. Na edição de segunda-feira, 20 de julho, as 

caixas são utilizadas com opiniões de ex-jogadores de Internacional e Grêmio, cotação da 

atuação dos atletas, ficha técnica e números da partida. 

10) Diagramação

O jornal Zero Hora ousou na cobertura do Gre-Nal do centenário. Além de utilizar de 

forma eficiente muitos desses recursos gráficos, o jornal da edição de segunda-feira, 20 de 

julho de 2009, foi todo produzido conforme um projeto gráfico especial de modelo clássico, 

centenário, com padrões da antiguidade, marcado pela riqueza dos detalhes no cabeçalho da 

página – com a logomarca do Gre-Nal dos 100 anos –, bordas nas imagens, títulos com fonte 

especial e, até mesmo, as fotos dos colunistas vestidos com figurino clássico. 

11) Ilustrações / charges

As ilustrações demonstrando graficamente números e tabelas são recursos bastante 

usados no projeto gráfico do jornal  Zero Hora,  principalmente em coberturas  especiais  – 

como o Gre-Nal centenário – em que os repórteres buscam informar cada detalhe do jogo que 

possa  interessar  ao  torcedor.  A  capa  de  Esportes  da  edição  de  domingo,  19  de  julho,  é 

inteiramente preenchida com uma ilustração especial no estilo clássico. A ficha técnica da 

partida foi adaptada ao Programma de julho de 1909, que contava as principais informações 

do  jogo.  Na  página  44,  mais  um  exemplo  de  uso  de  infográfico.  O  box  chamado  “Os 

caminhos”  reproduz  dois  mapas  que  explicam  onde  não  é  possível  estacionar  nas 
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proximidades do estádio e como sair do local após o término do jogo.

12) Interatividade do produto jornalístico

Se aliar  às  outras  mídias  e  jamais  concorrer  contra  elas.  O jornal  Zero  Hora  tem 

consciência dessa estratégia de fidelização do leitor e, sempre que possível, interage com os 

outros veículos de comunicação do Grupo RBS. A página 49 de sábado, 18 de julho, é tão 

recheada de interatividade que a visualização da página chega a ficar um pouco confusa. A 

matéria  principal  conta  sobre  uma  votação  no  site  do  clicEsportes.  Abaixo,  uma  nota 

acompanhada de  um infográfico explica  como funciona o  novo serviço à  disposição dos 

ouvintes da Rádio Gaúcha, o RDS, que é um sistema de transmissão de dados digitais capaz 

de levar aos receptores informações visuais transmitidas pela emissora, através dos visores 

dos  rádios.  Ainda  na  página  49,  no  lado  direito  há  uma  novidade  chamada  “Realidade 

aumentada”. Com o caderno especial sobre os 100 anos de Gre-Nal em mãos e uma webcam 

instalada no computador,  o leitor-internauta acessa o site da  zerohora.com e  confere uma 

surpresa criada especialmente para a cobertura do Gre-Nal centenário. Nas edições analisadas 

de  Zero  Hora,  em  vários  momentos  pequenos  quadros  anunciam  destaques  do  site 

zerohora.com, como gráficos, blogs, acompanhamento da partida em tempo real, galerias de 

fotos, áudios e vídeos especiais com entrevistas ou comentários produzidos pelos colunistas.

13) Participação do leitor

Abrir espaço para o leitor participar, interagir, opinar e escolher é uma estratégia de 

fidelização bastante utilizada por Zero Hora não apenas em seu formato online, mas também 

através  do  jornal.  Na  edição  de  sábado,  18  de  julho,  a  página  49  faz  uso  de  uma  das 

estratégias mais tradicionais de participação direta dos leitores: o voto popular. Na matéria, a 

votação está na fase final e é feita pela internet, em que leitor-internauta elege a seleção de 

todos os tempos de Grêmio e Internacional entre 72 jogadores e técnicos. No programa de 

“Realidade  aumentada”,  o  receptor  ainda  pode conferir  uma surpresa  preparada  por  Zero 

Hora, em uma ação que utiliza as mídias impressa e online.

ANÁLISE DO JORNAL CORREIO DO POVO

1) Números de páginas

Nas três edições analisadas, apenas na segunda-feira, 20 de julho, houve um aumento 

no número de páginas dedicadas ao esporte, mesmo se tratando de uma cobertura especial. 

Até mesmo a edição de domingo, com as informações pré-jogo, não fugiu da tradicional uma 

58



página  reservada  à  notícias  de  Internacional  e  Grêmio.  Questionado sobre  esse  limite  de 

páginas raras vezes alterado, o repórter Carlos Corrêa argumenta que o jornal busca o tempo 

todo não fugir à sua linha editorial, de “ir direto ao ponto”. E se considera satisfeito por a 

editoria de Esportes ocupar um dos espaços mais tradicionais do jornal: a contracapa.

2) Chamada na capa

Os  editores  do  Correio  do  Povo apostaram suas  fichas  no  Gre-Nal  como um dos 

principais assuntos do fim de semana no Estado e não pouparam chamadas nas capas das 

edições analisadas. Começou de uma forma discreta, no sábado, 18 de julho, com apenas uma 

manchete  pequena,  no alto  da página,  anunciando o caderno especial  sobre a  história  do 

clássico que seria encartado no dia seguinte. Já no domingo, o clássico foi foto principal da 

capa, com direito a um texto de duas colunas a acompanhando. Na segunda-feira, 20 de julho, 

se repetiu a estratégia de domingo: foto principal, mas manchete secundária, dessa vez sem 

texto, apenas legenda abaixo da imagem chamando para as matérias nas “páginas 17, 18 e 

última”.

3) Títulos

No Correio do Povo, os títulos são longos, explicativos, utilizam linguagem direta e 

são bastante objetivos. Nas edições analisadas, não há a intenção, por parte de editores e 

repórteres, de deixar dúvidas no ar junto ao leitor, o mais importante é contar o fato já no 

título da matéria. É fácil notar essa intenção nos títulos da edição de sábado, 18 de julho: 

“Herrera e Maxi López no ataque” e “Confirmado no clássico”, este último se referindo ao 

meia  colorado  D'Alessandro.  Nas  edições  de  domingo  e  segunda-feira,  fica  evidente  a 

pretensão dos jornalistas nas principais manchetes em ressaltar mais o aspecto histórico do 

que a importância do jogo para o próprio campeonato que estava em andamento: “Maior dos 

clássicos faz 100 anos”, “A história é azul” e “Uma vitória para a história”.

4) Linhas de apoio

O subtítulo é um recurso pouco utilizado no projeto gráfico do jornal Correio do Povo. 

No corpus de análise desta pesquisa, a linha de apoio aparece uma única vez: na edição de 

domingo, 19 de julho. Ainda assim, poderíamos classificar ela como um lide especial, com 

fonte em tamanho maior, porque pouco serve de apoio ao título. 

5) Antetítulos

O antetítulo é um elemento que não faz parte do projeto gráfico do jornal Correio do 
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Povo.

6) Fotos

Nas três edições analisadas do Correio do Povo, as fotos de registro e de flagrantes 

prevalecem entre as mais utilizadas. Esses registros, porém, nem sempre são atualizados. Na 

edição  de  sábado,  18  de  julho,  a  fotografia  principal  da  contracapa  foi  retirada  do  Cp 

Memória,  o arquivo de imagens do jornal.  Na foto,  aparece o gremista Herrera,  uma das 

novidades para o Gre-Nal, em um lance de jogo. Na edição, foto atualizada só a do meia 

colorado D'Alessandro, com a bola no pé em uma disputa de treino. No domingo, 19 de julho, 

mais  uma  vez  imagens  de  arquivo:  os  ídolos  de  Grêmio  e  Internacional,  Maxi  López  e 

Nilmar, aparecem como destaque um em cada canto da página. Para dar ênfase aos jogadores, 

o fundo das fotos foi retirado e deixado em branco. Já a edição de segunda-feira, 20 de julho, 

explora  as  imagens  de  flagrantes  com mais  força.  Estratégia  característica  de  coberturas 

especiais, as fotos foram publicadas em tamanhos maiores e ocuparam mais da metade das 

páginas. Na contracapa, está o registro do gol de falta do meia gremista Souza, que empatava 

o clássico. E não se trata de um simples registro. O fotógrafo Cristiano Estrela alcançou a 

essência  do fotojornalismo ao captar  um acontecimento no momento de maior  tensão no 

futebol: o instante em que a bola está prestes a ultrapassar a linha do gol. A lente do fotógrafo 

captou ainda a reação dos jogadores próximos à bola e, ao fundo, a apreensão dos torcedores 

gremistas. Apesar da grande capacidade para fisgar a atenção do leitor, a foto ainda não foi 

escolhida para a capa. Para ilustrar a primeira página do jornal, a comemoração do atacante 

Maxi López no gol que deu a vitória ao Grêmio. O mesmo Maxi López que aparecia na 

edição  de  domingo,  ao  lado  de  Nilmar,  como  uma  das  estrelas  prontas  para  brilhar  no 

clássico.

7) Textos

O texto no Correio do Povo não é contextualizado, vai direto às informações básicas 

da matéria, se preocupa em responder o lide, acima de tudo. Raros são os textos que recebem 

tratamento  aperfeiçoado  e  abordagem  mais  profunda.  O  leitor  do  Correio  do  Povo  se 

acostumou  a receber em casa a síntese das principais notícias do dia anterior no mundo, no 

Brasil e, principalmente, no Rio Grande do Sul.

Na edição que trouxe a cobertura do clássico, a segunda-feira do dia 20 de julho, o 

Correio do Povo expandiu seu tradicional espaço de contracapa destinado para as notícias da 

dupla Gre-Nal,  como havia acontecido no sábado e no domingo anteriores. Desta vez,  as 

matérias sobre o clássico apareceram em três páginas do jornal, com abordagens distintas: a 
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importância de vencer o Gre-Nal centenário, a vitória do Grêmio passo-a-passo com o apoio 

da torcida e o duelo tático dos treinadores vencido por Paulo Autuori. Nem o perfil editorial 

do Correio do Povo, sempre defensor da síntese dos principais fatos do dia, foi capaz de 

impedir a triplicação do espaço destinado a Esportes. Em casos como esse, é importante o 

veículo ficar atento para não cair em outro equívoco, o de atolar o leitor com informações 

desnecessárias, que não seriam, necessariamente, de interesse público. Quem alerta para a 

questão é o repórter Carlos Corrêa, que acredita que há espaço demais na mídia para notícias 

de menos. Ao mesmo tempo, o veículo precisa dar alguma notícia sobre determinado time de 

futebol todos os dias porque o torcedor que pegar o jornal quer ler algo sobre o seu clube. 

Neste momento, é preciso saber filtrar as informações mais relevantes e que realmente vão 

atrair o leitor.

8) Olhos

Elemento gráfico não utilizado pelo Correio do Povo.

9) Tabelas / boxes / caixas

Nas coberturas de jogos normais, que não requerem atenção especial, a redação do 

Correio do Povo utiliza apenas títulos, textos e imagens para informar sobre a partida. A ficha 

técnica, assim, faz parte do próprio texto. Na cobertura do Gre-Nal centenário, os menores 

fatos podem gerar notícia. No domingo, 19 de julho, a ficha técnica do jogo recebeu um box 

especial, na cor verde. Ao lado, um box maior, reunindo as principais informações de serviço 

do clássico número 377 entre as duas equipes. O elemento gráfico também foi utilizado na 

edição de segunda-feira para descrever a cotação de cada jogador que entrou em campo. O 

box  em  separado  é  uma  estratégia  importante  para  organizar  o  conteúdo,  diminuir  a 

quantidade de texto nas matérias e prender a atenção do leitor.

10) Diagramação

No Correio do Povo, as notícias de Internacional e Grêmio, geralmente, ocupam a 

contracapa. Assim, enquanto um é manchete principal no topo da página, o outro é manchete 

secundária.  Para  definir  a  distribuição desse espaço na  página,  a  redação estabeleceu um 

critério, segundo Carlos Corrêa: quando os dois times estão disputando a mesma competição, 

o destaque é sempre para o que estiver jogando em Porto Alegre. O time que estiver jogando 

fora do Estado só será manchete principal se o campeonato que estiver jogando for mais 

importante, como a Copa Libertadores da América, por exemplo.

Na cobertura do Gre-Nal do centenário, o Correio do Povo não apresentou nenhuma 
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mudança  drástica  no  seu  projeto  gráfico.  Mas  incorporou  algumas  modificações  que 

caracterizam a cobertura de um evento especial,  que até mesmo fogem do padrão gráfico 

estabelecido pelo jornal. Uma delas são as imagens em tamanhos maiores. Na edição de 20 de 

julho de 2009, a foto da contracapa – que mostra o gol de falta do meia Souza, do Grêmio – 

ocupa mais da metade da página. Na mesma edição, nota-se ainda que o título “Uma vitória 

para a história” está com um corpo de letra maior do que o padrão normalmente utilizado. As 

mesmas estratégias,  de criar  iscas para o  olhar do leitor  com títulos e  fotos  em tamanho 

gigantes, se repetem nas edições de 18 e 19 de julho.

11) Ilustrações / charges

Nas três edições analisadas na pesquisa, os infográficos não foram utilizados.

12) Interatividade do produto jornalístico

Em nenhum momento houve interatividade com outras mídias. Porém, em outubro – 

três  meses  depois  do  período  escolhido  como  corpus  da  pesquisa  –  o  Correio  do  Povo 

inaugurou o seu portal  de notícias online e, aos poucos, passa a trabalhar com conteúdos 

interativos entre impresso e online.

13) Participação do leitor

Que a participação cada vez mais forte do leitor na construção do produto jornalístico 

é tendência, isso ninguém questiona. Mas nem todos, porém, são adeptos dessa nova prática, 

como o repórter Carlos Corrêa:

Tenho muita implicância com a questão da interatividade. É importante mas não é o 

principal. Bem a grosso modo: jornalista faz o jornal, o leitor, lê. Não sou muito a 

favor dessa história de o leitor ser o repórter. Contudo, acho importante a pessoa 

ligar para o jornal e sugerir uma pauta, mas alguns veículos estão ficando muito 

refém da opinião do leitor e acabam não firmando a sua própria opinião. Parece 

novela,  se  o  casal  “x”  está  dando audiência,  continua  em cena.  É  uma  opinião 

minha, que, infelizmente, acredito ser minoria.

A opinião do repórter Carlos Corrêa segue a mesma linha adotada pelo jornal Correio 

do Povo. Em nenhum momento o leitor do veículo foi convidado a interagir e participar do 

processo de produção jornalística, nem mesmo com enquetes e votações.
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ZERO HORA X CORREIO DO POVO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA

Carlos Corrêa trabalhou de 2000 a 2003 na Zero Hora. Hoje, no Correio do Povo, já se 

mostra bem adaptado e defensor da linha editorial do jornal e destaca algumas diferenças 

básicas  entre  os  formatos  dos  dois  principais  veículos  de  comunicação  impressa  do  Rio 

Grande do Sul:

No Correio do Povo há menos espaço, então é preciso ser bem objetivo, ir direto na 

notícia.  Na  Zero  Hora,  há  um pouco mais  de  espaço  para  “brincar”  e  cercar  a 

matéria. Outra diferença é na hora de editar o material. Na Zero Hora, eu mandava o 

texto para o editor, que o colocava na página, escolhia a foto, o título e ainda o 

cortava ou o aumentava de acordo com a necessidade da diagramação. No Correio, 

esse processo é todo eu que faço ou, pelo menos, dou início. Coloco o texto na 

página, com título e foto, depois o editor só conclui e altera o que achar necessário. 

Como argumenta Carlos Corrêa, a diagramação nos dois jornais são bem diferentes. 

No  Correio  do  Povo,  geralmente,  há  uma  página  –  a  contracapa  –  para  contar  sobre 

Internacional e Grêmio. Na Zero Hora, na maioria das vezes, há uma pelo menos uma página 

para cada time. Nos dois jornais, os assuntos abordados aparecem hierarquizados visualmente 

por ordem de importância. A diagramação não permite deixar espaços em branco na maior 

parte da área utilizável da página – a chamada mancha gráfica. O diagramador utiliza-se de 

uma série de recursos visuais para melhor expor aquele assunto ao leitor, seja com títulos, 

fotos, textos, legendas, infográficos, tabelas e até mesmo charges. Neste quesito, a Zero Hora 

está  a  frente  e  explora  com mais  força  os  diversos  elementos  da  diagramação.  Algumas 

estratégias  são  unânimes  em  todos  os  jornais  no  momento  de  destacar  o  que  é  mais 

importante: a matéria principal recebe mais espaço de título, textos e imagens; tudo o que 

estiver na parte de cima tem mais valor do que na parte de baixo; os principais assuntos da 

edição recebem manchete na capa. Quando se trata de jornalismo esportivo, principalmente a 

cobertura da rotina da dupla Gre-Nal pelos jornais impressos, a pressão por espaço editorial é 

grande. O torcedor não aceita que o seu time do coração receba menos espaço no jornal do 

que o clube rival, mesmo que a demanda de notícias seja diferente para ambos.

Todo dia, o torcedor-leitor de Grêmio e Internacional quer ler algo sobre o seu time no 

jornal.  O  desafio  de  criar  pautas  inovadoras  e  não  limitadas  apenas  à  cobertura  do  que 

acontece em campo aparece com mais força quando os jogos da dupla Gre-Nal ocorrem no 

sábado. Como a edição de domingo circula já no sábado a tarde – tanto no Correio do Povo 

quanto na Zero Hora – a notícia do jogo só sairá no jornal de segunda-feira, quando a maioria 
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dos leitores já se informou através de rádio, televisão e internet. Para produzir algo novo na 

segunda-feira, Luis Henrique Benfica explica que, logo após o jogo de sábado, o repórter já 

combina  com  o  destaque  do  jogo  uma  matéria  "humana"  no  domingo.  Nessas  horas,  é 

indispensável a colaboração da assessoria de imprensa, já que nem sempre o jogador está a 

fim de falar no dia que seria de descanso, segundo ele. Para a edição de domingo, quando o 

jogo foi no sábado, a pauta é sempre alguma matéria “fria”. Carlos Corrêa conta que nesses 

casos,  geralmente,  abre-se  espaço  para  matérias  políticas  ou  alguma  novidade  do 

departamento de marketing do clube. É nesses momentos, também, que uma reportagem de 

caráter  mais  profundo  sobre  uma  pauta  não  factual  pode  ser  destaque  no  jornal.  Bem 

produzida, com bastante espaço editorial e descrição de detalhes do assunto, a reportagem é 

uma estratégia de fidelização e um recurso que, normalmente, não cabe nos limites de tempo e 

de espaço das outras mídias.

Contudo,  os  momentos  mais  tensos  na  cobertura  esportiva  não  são  nos  finais  de 

semana e,  sim, nos jogos noturnos de quarta e quinta-feira.  Assim como acontece com a 

maioria dos profissionais da mídia, os jornalistas do meio impresso sofrem com o prazo de 

fechamento da edição, que nem sempre possibilita tranquilidade aos repórteres no momento 

de editar o material apurado. Conforme Coelho (2003),

parte  dos  repórteres  levam  computadores  para  a  sala  de  imprensa  do  estádio. 

Assistem ao primeiro tempo dos jogos sem pressa, anotando tudo, observando os 

detalhes possíveis de um jogo de futebol – a lógica vale também para os outros 

esportes. No segundo tempo, tiram o computador da bolsa e começam a escrever 

sem parar, alguns sem mesmo olhar para o campo. (...) Mas a pergunta é: como 

escrever sobre a atuação dos jogadores, a crônica do jogo e ao mesmo tempo assistir 

corretamente à partida? Impossível!

Questionado sobre como procede para não extrapolar o horário limite de fechamento 

do jornal, Luis Henrique Benfica explica que é preciso ser rápido o suficiente para fechar a 

matéria simultaneamente com o encerramento do jogo. Quando o gol sai no último minuto, 

um novo lide é criado em questão de segundos. Nos jogos à noite, Carlos Corrêa conta que 

assiste  ao  primeiro  tempo  no  estádio,  retorna  para  a  redação  durante  os  15  minutos  do 

intervalo e, no começo do segundo tempo, já começa a escrever. Geralmente, o texto acaba 

sendo mais descritivo do que analítico, e ainda contando bem mais do primeiro tempo do que 

do segundo.

Para  fugir  desse  atropelo  que  são  os  jogos  à  noite,  só  mesmo  com  mais  de  um 

profissional cobrindo a partida – enquanto um escreve sobre o primeiro tempo, o segundo 
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assiste  à  etapa  final,  por  exemplo  –,  já  que  alterar  o  horário  de  fechamento  do  jornal  é 

impossível.  Nesses  casos,  mais  do  que  nunca,  sente-se  a  necessidade  de  profissionais 

qualificados para não deixar o leitor insatisfeito com o nível da cobertura.

Jornalistas qualificados também é sinônimo de credibilidade, estratégia de fidelização 

construída  a  longo  prazo  e  talvez  um  dos  principais  diferenciais  da  mídia  impressa  na 

concorrência  com  os  outros  meios.  No  livro  “A  mídia  e  seus  truques”,  o  autor  Nilton 

Hernandes (2006) apresenta os números de uma pesquisa nacional realizada pelo Ibope que 

confirma essa tese. Segundo o estudo, a confiança que a população tem nos diários subiu de 

65% em setembro de 2003 para 74% em maio de 2005. Numa relação de 17 instituições e 

profissões  avaliadas,  os  jornais  só  perdem em credibilidade  para  os  médicos  (85%) e  as 

Forças Armadas (75%) e estão mais bem posicionados que dois de seus concorrentes diretos, 

o rádio (64%) e a televisão (61%).

Carlos Corrêa também considera a credibilidade um dos fatores mais positivos dos 

jornais.  Segundo ele, qualquer mídia nova perde em credibilidade em relação às que estão há 

mais tempo no mercado. Luis Henrique Benfica mantém o mesmo ponto de vista:

Creio que o essencial seja o zelo com que se busca a informação. É preciso evitar 

cair na tentação de dar uma notícia sem checá-la ao extremo, mesmo correndo o 

risco de perder a exclusividade. Sucesso fácil costuma ter vida breve.  Os novos 

veículos, como a internet, cometem com frequência esse pecado e às vezes perdem 

credibilidade por isso.

Diante do quadro,  está a necessidade cada vez maior de interação entre conteúdos 

impressos e online. Para o site, ter seus destaques anunciados já no jornal lhe transfere a 

credibilidade e a confiança que os receptores depositam nessa mídia tão tradicional. Para o 

jornal, a versão online pode ser uma importante extensão de publicação do material apurado, 

através da exploração de recursos como áudios, vídeos e espaço para galerias de fotos. Nesse 

quesito, a Zero Hora está um passo a frente em relação ao Correio do Povo. O portal  de 

notícias zerohora.com foi lançado há bem mais tempo do que o correiodopovo.com.br. Tanto 

que, no período de análise da cobertura do jogo que marcou os 100 anos de Gre-Nal, de 18 a 

20 de julho de 2009, em nenhum momento o Correio do Povo utilizou da interatividade como 

estratégia para atrair o leitor – na época, o endereço eletrônico do jornal disponibilizava a 

versão  impressa  apenas  para  assinantes.  Enquanto  isso,  todas  as  edições  de  Zero  Hora 

chamavam, de alguma forma, para o endereço eletrônico do veículo: blogs, áudios, vídeos, 

galerias de fotos e a partida em tempo real.

Essa crescente gama de recursos tecnológicos empregados na comunicação só tem a 
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qualificar cada vez mais o trabalho na imprensa mundial.  O jornalismo esportivo evoluiu 

consideravelmente, graças ao aumento da concorrência não só entre as diferentes mídias, mas, 

principalmente, entre os veículos de um mesmo suporte tecnológico. Todavia, trata-se de uma 

concorrência  saudável.  Observando as ações de cada jornalista  na cobertura  do treino do 

Grêmio, durante os dias 13 e 14 de agosto de 2009, e também na partida do Grêmio contra o 

Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, dia 16 de agosto, nota-se que os jornalistas mantém 

uma convivência  harmoniosa,  inclusive trocando informações entre si.  Carlos  Corrêa,  por 

exemplo, descobriu o telefone do lateral Lúcio, que na época estava sendo contratado pelo 

Grêmio, com o colega Luis Henrique Benfica. Nos treinos, na beira do campo, o clima de 

descontração  e  brincadeiras  prevalece.  No  jogo  contra  o  Flamengo,  uma  das  cabines  de 

imprensa do Estádio Olímpico era ocupada somente pelos repórteres de jornais. Com bloco de 

anotações e caneta em mãos, as principais informações do jogo eram adquiridas através da 

análise visual da partida e também com o auxílio da cobertura do rádio.

Para Benfica, o nível da cobertura esportiva, hoje, está elevada:

A exigência cresce a cada dia. O rigor na apuração da notícia é cobrado com cada 

vez mais insistência, o que é bom. Mesmo que pareça um tema menos importante do 

que outros, o esporte exige profissionais dotados de extrema responsabilidade. Creio 

que a cobertura melhorou muito desde 1987, quando iniciei.

Contudo, essa parceria e troca de informações tem um certo limite. A busca constante 

pelo velho furo de reportagem continua sendo um grande atrativo e um fator importante na 

credibilização do consumidor da informação. Normalmente, quando um veículo descobre algo 

inédito, ressalta com vigor que aquela informação é “exclusiva”, resultado de um processo de 

investigação ou algo do gênero. A mídia impressa tem o desafio redobrado nesse processo: 

precisa rezar para que aquele furo não seja descoberto por TV nem rádio e nem internet até a 

manhã do dia seguinte, quando circula o jornal. Quem atesta essa dificuldade é o repórter do 

Correio  do  Povo,  Carlos  Corrêa.  Ele  argumenta  que,  seguidamente,  a  redação  do  jornal 

descobre algum furo às 15h, 16h. Fosse veiculado em rádio ou na internet, essa notícia seria 

dada como furo. Mas, no jornal, a redação tem consciência de que, dificilmente, o furo não 

vazará  até  o  fim do dia.  Nesse  caso,  segundo Corrêa,  o  mais  importante  é  se  cercar  do 

máximo de informações possíveis,  para passar a notícia de uma forma completa e fontes 

confiáveis.

No caso do jornalismo esportivo, os furos de reportagem tem se tornado mais escassos 

nos últimos anos devido ao novo sistema de entrevistas adotado pela maioria dos clubes. 

Desde 2005, o Grêmio libera apenas dois jogadores para falar depois do treino, já na sala de 
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imprensa. Esses jogadores são escolhidos num consenso entre os representantes da imprensa e 

a assessoria do clube, e não podem ser repetidos no dia seguinte, salvo exceções. O treinador, 

geralmente, concede entrevista nas terças e nas sextas-feiras. Não é permitido o contato direto 

dos repórteres com os atletas assim que eles saem do campo,  como ocorria  antigamente. 

Assim, os jogadores falam para todos ao mesmo tempo, e sempre orientados de perto pela 

assessoria de imprensa do clube. 

Luis  Henrique  Benfica,  da  Zero  Hora,  defende  que  o  relacionamento  com  as 

assessorias  de  imprensa  dos  clubes  é  a  melhor  possível,  pois  ambos  tentam entender  as 

dificuldades de cada lado. Segundo ele, apelar para o telefone é a melhor maneira de obter 

algo exclusivo. Mas, para isso, é preciso criar fontes confiáveis, que não vão deixar o repórter 

na mão – o que pode levar anos. Observando a ação dos jornalistas durante as entrevistas 

coletivas,  nota-se  que  os  repórteres  de  televisão  são  os  primeiros  a  deixar  o  local, 

principalmente pela necessidade de editar e veicular o material apurado ainda no mesmo dia. 

Os de rádio, na maioria das vezes, falam ao vivo para os ouvintes direto do estádio e, por isso, 

em muitos momentos, recebem a preferência para conversar com o jogador. Algo parecido 

acontece  com  os  profissionais  da  internet:  com  laptop  no  colo  e  câmera  fotográfica  e 

filmadora em mãos, são os verdadeiros multimídias, apuram e, em questão de minutos, já 

estão publicando o conteúdo nos sites. Já o repórter de jornal tem mais tempo para aprofundar 

os temas, e, por isso, conforme Benfica, ainda consegue dar algo diferente no dia seguinte, 

mesmo que os repórteres de rádio também sejam muito bem informados.

Outro fator de destaque da mídia impressa, e que também faz parte da evolução do 

veículo nos últimos anos é a capacidade de interpretação das notícias. Se no rádio, na TV e na 

internet  a  maior  parte  do  espaço é  destinado ao  noticiário  puramente  jornalístico,  com o 

máximo de isenção, o jornal impresso pode representar para o consumidor de informação uma 

rica fonte de opinião. A interpretação dos fatos não é encontrada somente nas reportagens, 

mas, principalmente, em artigos, colunas e editoriais. Segundo Benfica, a Zero Hora valoriza 

muito a opinião e costuma abrir páginas inteiras para os colunistas. Um bom exemplo dessa 

prática está na edição de 19 de julho de 2009, em que as páginas 38 e 39 são ocupadas em sua 

totalidade pela crônica do editor David Coimbra, “A rivalidade nasceu com eles”. Além do 

texto de Coimbra, na mesma edição aparecem os colunistas Paulo Roberto Falcão, Ruy Carlos 

Ostermann, Wianey Carlet e Mário Marcos de Souza. Já o Correio do Povo é mais enxuto 

também nessa questão: o editor Hiltor Mombach é o único com espaço de opinião reservado 

em todas as edições.

Apesar dos jornais manterem espaços explícitos de opinião, a maioria deles já admite 

textos bem mais opinativos nas páginas que seriam de informação.
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Hoje,  com a  definitiva  consolidação  do  jornalismo  na  televisão  (implantada  no 

Brasil  na  mesma  época  em  que  o  lide  foi  adotado)  e  o  desenvolvimento  do 

jornalismo on-line, o lide vem se amaciando, permitindo, principalmente graças aos 

processadores de texto e à paginação em computador, uma volta ao estilo pessoal. A 

interpretação vai assumindo o papel principal, uma vez que a notícia seca, rápida, o 

flash, vem pelo rádio, pelas chamadas urgentes da TV e pela Internet. O perigo do 

texto interpretativo, porém, é a editorialização, isto é, a perda de objetividade da 

notícia  com a  introdução  da  opinião.  O uso de  outros  meios  para  a  informação 

imediata leva o leitor de jornal a querer mais comentários. (...) É complicado, sutil, o 

limite entre interpretação, comentário e opinião.18

Na cobertura de grandes jogos, é tradicional os jornais reservarem um considerado 

espaço editorial para a cotação dos jogadores – espaço informativo e também opinativo que 

avalia a atuação de cada atleta em campo, com a atribuição de uma nota para cada um deles. 

Assim foi na segunda-feira, 20 de julho de 2009, nos jornais Zero Hora e Correio do Povo. 

Isso  não  significa,  porém,  que  ambos  os  jornais  terão  a  mesma opinião.  Zero  Hora,  por 

exemplo, destacou Nilmar como o jogador de melhor atuação pelo lado colorado, enquanto 

que o Correio do Povo atribuiu o mesmo título ao meio-campo Sandro. Em números, nota-se 

outras divergências de avaliação entre os jornais de pelo menos dois pontos para a atuação de 

alguns jogadores: a Zero Hora considerou nota 8 o desempenho de Adilson, 8 o de Sorondo, 4 

o de Herrera e 6 o de Bolívar, enquanto o Correio do Povo atribuiu notas 6, 6, 6 e 4 para os 

mesmos  atletas,  respectivamente.  Assim,  os  leitores  de  Zero  Hora  e  Correio  do  Povo 

receberam interpretações diferentes desse aspecto do mesmo jogo.

Espaços para cotações de jogadores são comuns nos suplementos especiais de Esporte. 

Essa, aliás, é uma estratégia importante que os jornais adotam para atrair determinados tipos 

de público de forma segmentada: os cadernos especiais. Os suplementos encartados no meio 

das edições viraram febre nos principais jornais do país. Na Zero Hora e no Correio do Povo 

não é  diferente,  com mais força no primeiro.  Cada caderno possui  um tema central,  seja 

ecologia,  moda,  gastronomia,  campo,  tecnologia,  educação,  entre  outros,  e  possuem uma 

periodicidade definida, semanal, quinzenal ou, mais raramente, mensal. O leitor sabe que, ao 

adquirir o jornal naquele determinado dia da semana, vai encontrar um encarte com matérias 

especiais do seu interesse. O jornal de segunda-feira, por exemplo, é bastante procurado pelos 

apaixonados  por  esportes,  pois  circula  com  encarte  especial  com a  cobertura  do  mundo 

esportivo do final de semana. A prática, adotada há bastante tempo pela Zero Hora, é destaque 

18 Trecho do texto “O texto em veículos impressos”, de Ana Arruda Callado, do livro “Deu no jornal – o 
jornalismo impresso na era da internet”.
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da edição de segunda-feira do Correio do Povo desde outubro de 2009. 

Enfim, são vários os fatores que distinguem os processos jornalísticos de Zero Hora e 

Correio  do Povo.  Revendo alguns conceitos  de  Mar de  Fontcuberta,  nota-se  que os  dois 

jornais se encaixam quase que perfeitamente no que a autora chama de jornalismo mosaico e 

jornalismo sistema. Na primeira classificação, identifica-se o Correio do Povo, veículo que 

preserva seus valores tradicionais, sua história, mas que se mostra pouco aberto às mudanças 

necessárias  à  prática  do  jornalismo  impresso  na  sociedade  atual.  Assim,  seu  conteúdo  é 

contado de uma forma demasiadamente simples e sem organização, falta articulação entre as 

notícias e contextualização dos temas abordados. Característico do sistema mosaico, o Correio 

do Povo é visto como um sistema fechado, onde quase não há espaço para interatividade com 

outras  mídias  e,  principalmente,  participação  dos  leitores  –  estes  são  vistos  como meros 

consumidores de informação. Já a Zero Hora, modelo clássico de jornalismo sistema, caminha 

na contramão dessas práticas. As matérias aparecem sempre conectadas e explicadas dentro 

de um contexto histórico, já descrevendo possíveis causas e consequências, através de um 

planejamento  gráfico  moderno,  organizado  e  inovador.  No  sistema  aberto  de  produzir 

notícias, o receptor é visto como usuário, também com potencial para produzir informação, e 

as outras mídias são vistas como suportes, aliadas no papel de difundir a comunicação plena 

na sociedade complexa e midiatizada. 

Diante  de  todas  as  considerações  e  análises  feitas  acerca  da  cobertura  jornalística 

esportiva dos jornais Zero Hora e Correio do Povo, é importante destacar a opinião dos dois 

repórteres entrevistados sobre o futuro da mídia impressa:  “Eu não acho que o jornalismo 

impresso vá acabar,  conforme dizem estas teses pessimistas.  Mas muitas mudanças ainda 

podem acontecer,  principalmente na concorrência  com a internet,  que é um mercado que 

ainda não se definiu completamente”. Carlos Corrêa. “Acredito que o jornal ainda terá vida 

longa. Assim como o jornalismo esportivo. Mas é fundamental que as pessoas que o fazem 

estejam sempre se renovando”. Luis Henrique Benfica.
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Historicamente, toda vez que um novo meio de comunicação surge, a sobrevivência do 

concorrente direto anterior é questionada. Assim aconteceu com o teatro logo que surgiu o 

cinema; com o rádio, logo que apareceu a TV; com o jornal impresso por várias vezes, mas, 

principalmente, agora com a evolução da internet. Nenhuma dessas mídias desapareceu em 

virtude do surgimento da outra, mas todas precisaram passar por mudanças para se adaptar ao 

mercado. Ainda é cedo para prever o futuro do jornalismo impresso nesse novo contexto de 

mundo globalizado e midiatizado do século XXI, recheado de mudanças repentinas apoiadas 

em diversos aparatos tecnológicos, mas algumas medidas já estão sendo tomadas pelos donos 

da mídia impressa para criar um modelo de jornal que agrade ao público, que seja atraente, e 

que, principalmente, fidelize o leitor.

Nesse novo contexto em que vivem as mídias impressas, pode-se afirmar que, entre os 

jornais escolhidos como corpus dessa pesquisa, a Zero Hora encontra-se à frente do Correio 

do Povo – concorrentes diretos no Rio Grande do Sul – em fatores que podem assegurar a 

fidelidade  do leitor  e,  consequentemente,  garantir  a  sobrevivência  do jornal  na sociedade 

midiática. O Correio do Povo pouco acrescenta em termos de conteúdo em comparação com 

as mídias rádio, jornal, revista e televisão. Como a linha editorial do veículo objetiva ir direto 

ao ponto e busca levar ao leitor sempre a síntese dos noticiários, o jornal raramente abre 

espaço  para  infográficos,  tabelas,  interatividades  com  outras  mídias,  contextualização 

histórica  das  notícias  e  participação  do  leitor.  Já  o  processo  jornalístico  na  Zero  Hora  é 

construído de acordo com valores modernos, que fazem uso das inovações tecnológicas para 

promover  a  comunicação,  projeto gráfico atraente,  abrindo espaço para a  participação do 

leitor e anunciando destaques de outros veículos do Grupo RBS. Além disso, na Zero Hora, o 

receptor  tem  acesso  a  um  produto  de  qualidade,  envolto  com  opinião  e  informações 

detalhadas – e checadas – sobre o assunto que dificilmente são contados pela internet, por 

exemplo.

E  nem  só  de  textos  vivem  os  jornais.  Nos  últimos  anos,  houve  uma  crescente 

valorização da fotografia nos diários impressos. Hoje, se aposta cada vez mais nas fotos para 

obter laços de fidelidade e sustentar a curiosidade dos leitores. Novos padrões estão sendo 

explorados na prática do fotojornalismo, como ângulos e enfoques diferenciados, valorização 

da beleza, ênfase no detalhe e atenção para que a foto complemente cada vez mais a ideia 

trazida pelo texto. É importante, contudo, o jornal jamais deixar de lado o seu compromisso 

em publicar apenas o que é informação. O discurso fotográfico deixou de ser apenas um mero 
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registro da realidade e hoje ocupa um espaço bem maior na distribuição gráfica do conteúdo. 

A fotografia se tornou uma das principais iscas para o olhar em uma página, uma das mais 

importantes armas na estratégia de arrebatamento e de sustentação. O olhar do leitor é fisgado 

pela foto, que logo depois passa a se interessar pelo conteúdo verbal.

Quando o leitor passa para o conteúdo verbal,  este precisa estar bem distribuido e 

organizado no dispositivo chamado papel, de forma clara e atraente para o público. É nesse 

ponto que destaca-se o processo de diagramação. Não basta o texto ser bem produzido, ter as 

melhores fotos e fontes, se o projeto gráfico do jornal não se libertar do modelo tradicional e, 

consequentemente, não ser atraente aos olhos do leitor. Cada detalhe precisa ser explorado ao 

máximo. O título, por exemplo, precisa ser bem escrito, causar inquietação, chamar a atenção, 

ter a força de fazer a pessoa parar para ler o restante da matéria. É o título que vai fazer o 

leitor parar naquela página ou pular para a seguinte. Os títulos podem ser longos como os do 

Correio do Povo ou curtos como os da Zero Hora. O importante é ter a capacidade de deixar 

claro o objetivo da notícia e de incitar o interesse do leitor. A exploração do espaço da página 

é uma arte cada vez mais valorizada pelos grandes jornais do país. A identidade visual, com o 

tempo,  gera  sentido de  familiaridade  –  o leitor  sabe  ir  direto  àquela  seção que  mais  lhe 

interessa, e isso tanto Correio do Povo quanto Zero Hora sabem explorar. Este último, aliás, 

busca construir no seu projeto gráfico uma publicação bonita, completa, que alia beleza ao 

caráter  prático  exigido  pelo  leitor,  dosando  pequenas  notas  com  grandes  matérias,  estas 

recheadas com tabelas e infográficos, sempre que o assunto exige. Nos textos mais longos, o 

material é dividido por entretítulos ou pequenas seções para não cansar o leitor.

Essa técnica de dividir o texto em blocos é bastante utilizada em reportagens, um dos 

principais diferenciais do impresso. Isso porque a internet é, hoje, o meio de comunicação que 

concorre mais diretamente com a mídia impressa. Além de ter um espaço livre para textos e 

imagens, os sites tem a vantagem de poder reunir também dispositivos de outras mídias, como 

áudios  e  vídeos.  Porém, pouco se vê nos principais  sites na internet  reportagens e  textos 

longos, pois a maioria do conteúdo é composto por textos curtos, matérias de fácil e de rápida 

leitura, que permitem ao usuário navegar por várias páginas em um curto período de tempo. 

Este é, então, um fator importante a ser explorado pelo jornal: o texto de reportagem. No 

jornal, o leitor espera entender a profundidade de um assunto que na televisão ou no rádio foi 

contado de forma superficial  e  objetiva.  Na cobertura  do clássico  Gre-Nal,  por  exemplo, 

temos no jornal o espaço chamado de “cotação”, que é a avaliação da atuação de cada jogador 

com uma respectiva nota, algo que dificilmente será visto nos outros meios. O leitor quer 

saber ainda a opinião do veículo – principalmente diante de fatos polêmicos – e o histórico de 

acontecimentos relacionados àquela notícia.
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Na prática, os meios de comunicação se completam e nem sempre são concorrentes. 

No impresso,  o  receptor  encontra  em suplementos  especiais  pautas  específicas  sobre  sua 

profissão ou estilo de vida, que teriam mais dificuldade – por não ter apelo popular – de entrar 

na  programação  da  TV,  por  exemplo.  O  objetivo  do  jornal  impresso  não  é  mais  a 

instantaneidade, assim como no seu surgimento e, sim, “esgotar” o assunto, oferecendo ao 

leitor vários ângulos do fato. O jornal, além de tudo, é um dispositivo prático, pode ser levado 

a qualquer lugar e os assuntos, separados por editorias, são facilmente localizados.

No novo milênio, o desafio do velho jornal, antes de tudo, é preservar seus valores, 

fazer frente a uma exigência qualitativa muito superior à do passado e refinar sua capacidade 

de  selecionar,  didatizar  e  analisar.  Uma  edição  bem-sucedida  tem  por  fundamento  o 

desempenho  jornalístico  eficaz  na  apuração  dos  fatos,  a  disponibilidade  de  informações 

exclusivas, a redação correta e envolvente dos textos e a boa qualidade do material fotográfico 

e  dos  infográficos.  Com domínio  completo  do  idioma,  o  jornalista  deve  construir  textos 

compreensíveis a toda pessoa alfabetizada, e partir do princípio de que o leitor não conheça o 

assunto. Quanto mais trabalho tiver o jornalista para elaborar as reportagens, menos trabalho 

terá o leitor para entender o que o jornalista pretende comunicar – e essa é uma das principais 

funções dos jornal impresso.  Em meio à essa tonelada de informações que preenchem os 

noticiários a  todo instante,  o  jornal precisa  sintetizar  tudo aquilo que de mais importante 

aconteceu nas últimas 24 horas, assegurando o acesso do leitor aos diferentes pontos de vista 

suscitados pelos fatos.

Os  diários  também  devem  explorar  ao  máximo  as  potencialidades  das  inovações 

tecnológicas,  como computação  gráfica,  tratamento  de  imagem e  fonte  de  pesquisa,  com 

redobrada vigilância quanto à verificação prévia das informações e à precisão dos relatos. 

Assim, estará preservando um de seus principais valores estratégicos de fidelização do leitor: 

a credibilidade, que pressupõe dizer sempre a verdade, separar fatos de opiniões, ser objetivo 

e  imparcial  nos relatos  e,  acima de tudo,  mostrar  a  realidade.  O jornal também deve ser 

apartidário, e não se atrelar a grupo, tendência ideológica ou partido político. No caso do 

jornalismo esportivo, não deve dar preferência a nenhum clube ou equipe de futebol.

Como não possuem o poder da instantaneidade,  como as outras mídias,  os jornais 

contam histórias já ocorridas e, na maioria das vezes, não escondem que o fato principal da 

notícia é passado. Diante da possível desvantagem, o veículo precisa trabalhar com efeitos de 

atualidade, que faz o receptor crer que até mesmo algo que ocorreu há muito tempo, por ser 

contado na edição,  é  atual,  pertinente  e  importante.  A edição não é pensada apenas para 

manter o sujeito bem informado. Precisa ser também chamativa, brilhante, agradável, bonita, 

eficiente e, assim, obter e manter um público fiel.  O jornalismo moderno pressupõe novos 
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enfoques, novas preocupações, novas tendências e a introdução de temas que antes não faziam 

parte  da  discussão  pública.  Os  donos  de  jornal  e  jornalistas  precisam  estar  atentos  em 

constantemente renovar  a  pauta  de assuntos,  surpreender  os  leitores  e  interagir  com eles, 

humanizar o noticiário, aliar-se às novas mídias, apostar em reportagens, dar mais tempo aos 

repórteres  trabalharem e  investir  na  qualificação  dos  mesmos.  A atenção  permanente,  de 

longo  prazo,  por  parte  dos  leitores,  garante  a  sustentação  financeira  das  empresas,  e  a 

consequente sobrevivência do jornal impresso na sociedade midiatizada.
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FIGURAS

Figura 1 – Na sala de imprensa do Grêmio, os jornalistas das diversas mídias na entrevista coletiva.

Figura 2 – O técnico do Grêmio, Paulo Autuori, conversa com os repórteres
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Figura 3 – Os repórteres, da esquerda para a direita, são: Carlos Corrêa (Correio do Povo), Felipe Bortolanza 

(Diário Gaúcho) e Luis Henrique Benfica (Zero Hora).

Figura 4 – Fabio de Oliveira assiste a Grêmio x Flamengo nas cabines de imprensa do Estádio Olímpico.
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ANEXOS

Na continuação, estão alguns dos roteiros criados para as entrevistas e todas as páginas 

que participaram do processo de análise do conteúdo dos jornais Zero Hora e Correio do 

Povo, em ordem crescente de datas e de número de páginas.

De: fabio.jornal@bol.com.br [mailto:fabio.jornal@bol.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 21 de setembro de 2009 23:48
Para: Luis Benfica
Assunto: Monografia de futuro jornalista santamariense...

Grande Benfica!
Quem te escreve é o Fabio, o estudante de Jornalismo de Santa Maria que passou um dia aí 
contigo há algumas semanas acompanhando os treinos do Grêmio e o jogo contra o 
Flamengo. Tudo bom, tchê?
Seguinte, como não pude te entrevistar pessoalmente naquela oportunidade, para não 
atrapalhar a tua rotina no jornal e na Gaúcha, agora envio algumas perguntas referentes ao 
meu trabalho de conclusão de curso. Assim que tiveres um tempinho, gostaria que me 
respondesse, é de extrema importância pra mim. É a última coisa que está faltando da minha 
pesquisa de campo, o resto foi tudo um sucesso. Desde já te agradeço e desejo muita 
felicidade sempre, continue esse cara humilde, simpático e gente boa, foi um prazerzão te 
conhecer. Te mando por dois endereços de e-mail para evitar qualquer imprevisto...

Bem, primeiro gostaria que tu me respondesse em torno da questão principal que norteia a 
minha pesquisa:
- Diante dos novos desafios do jornalismo impresso hoje, frente o surgimento de novas 
tecnologias da comunicação de massa, como superar fatores como instantaneidade, tempo, 
facilidade de acesso, interatividade � característicos dos novos veículos �, e assegurar a 
credibilidade do leitor?

Continuando...

- Como é fazer jornalismo esportivo hoje? O que mudou desde a época que você iniciou na 
área?
- Como é a tua rotina de trabalho na Zero Hora, conciliada com a Rádio Gaúcha?
- É sempre você o único responsável pelas notícias do Grêmio ou existe alguém para te 
auxiliar?
- Como é o relacionamento com as assessorias de imprensa dos clubes?
- Na cobertura dos treinos e dos jogos, quais as principais diferenças de comportamento que 
você vê entre os repórteres de jornal para os profissionais de outras mídias?
- E no produto final que o leitor recebe em casa ou adquire na banca, quais as principais 
diferenças de conteúdo e informações na comparação jornal versus demais mídias? O que o 
jornal tem de mais atraente e exclusivo, capaz de credibilizar o consumidor da informação?
- No caso dos jogos que acontecem à noite, nos dias de semana, e acabam em torno de meia-
noite, como proceder para não extrapolar o horário limite d e fechamento do jornal?
- E nos jogos do sábado, em que a matéria no jornal sairá apenas na segunda-feira, como criar 
um conteúdo atrativo e não repetitivo em relação ao já veiculado na TV, no rádio e na 
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internet? Neste mesmo final de semana, o que publicar no jornal de domingo, que é fechado 
no sábado pela manhã?
- Em coberturas de grandes jogos como foi o Gre-Nal do centenário esse ano, como se 
mobiliza a equipe de Esportes de Zero Hora antes, durante e depois do jogo?
- Para concluir... Como você imagina o jornal nos próximos anos, perdendo ou atraindo cada 
vez mais leitores? E o jornalismo esportivo?

Benfica, desde já peço desculpas por te alugar de uma forma tão brutal com essa quantidade 
de perguntas, mas é que sua experiência no jornalismo esportivo é de extrema importância 
para o meu trabalho. Ficarei eternamente agradecido se conseguires me responder.
Grande abraço, e espero ainda poder trabalhar junto contigo um dia!

Fabio de Oliveira
_________________
Acadêmico de Jornalismo / Unifra
Acadêmico de Publicidade e Propaganda / Unifra
Assessor de Comunicação / Grupo Santa Lúcia
Apresentador do Jornal da Unifra / Canal 15 Net
(55) 9137 7230
(55) 8432 3937

-----Original Message-----
From: Fabio de Oliveira <fabiodeoliveira87@hotmail.com>
To: Carlos Corrêa (Correio do Povo) <carlos.correa@correiodopovo.com.br>
Date: Tue, 27 Oct 2009 05:03:01 +0300
Subject: Monografia de SM - só mais uma força!

Grande Carlos, tudo tranquilo, tchê?
Recebeste as fotos?

Seguinte, preciso de mais uma força tua, algumas pequenas questões que faltaram 
na entrevista que fiz contigo na redação...
- Quem são os nomes (e função de cada um) que compõem a editoria de Esportes 
do CP? Gostaria que tu me explicasse um pouquinho como funciona a rotina de 
vocês (quem fica responsável pelo Grêmio, pelo Inter, por outros esportes, que 
horas vocês costumam chegar e sair da redação, as reuniões, enfim, informações 
que achares interessante...)
- Em relação ao novo caderno de esportes da segunda-feira, porque a mudança, 
qual a necessidade sentida por vocês? Como tu vês esse espaço maior para 
opinião? Quais as principais estratégias que vocês estão utilizando para tentar 
credibilizar o leitor diante da concorrência com as outras mídias?
 
Bueno, por enquanto era isso... te agradeço, mais uma vez, pela atenção!
O que precisares, pode contar comigo. Abração

Fabio de Oliveira
_________________
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