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1 Introdução 

 

O futebol é o esporte mais praticado e de maior repercussão em nosso país. Logo, é 

rotulado como paixão nacional. Tem prioridade em grande parte das pautas esportivas em jornais 

impressos, televisões, rádios e internet. Desde que surgiu no Brasil, em 1894, quando Charles 

Miller desembarcou da Inglaterra com uma bola, demorou para que o futebol recebesse a atenção 

que merecia por parte da imprensa. Isso foi acontecendo aos poucos, até o Brasil sediar a Copa do 

Mundo de 1950 e até serem criadas e consolidadas grandes competições nacionais e sul-

americanas. Hoje, a Editoria de Esportes é uma das mais lidas e procuradas em um jornal. 

O trabalho jornalístico merece destaque e, diante da importância que o futebol ganhou, 

uma série de ações jornalísticas são desencadeadas para dar conta do contexto, e com essas ações, 

o fazer jornalístico vem permeado de critérios que interferem diretamente na abordagem de uma 

notícia, na construção de uma matéria. 

Diante deste cenário, a presente pesquisa traz uma análise dos critérios de noticiabilidade 

utilizados pelo jornal Zero Hora, na cobertura jornalística dos jogos do Grêmio Football Porto 

Alegrense, nas fases eliminatórias da Taça Libertadores da América de 2007. As edições do 

jornal Zero Hora em estudo se dão às seguintes datas: 1º de maio, 2 de maio e 3 de maio; 8 de 

maio, 9 de maio e  10 de maio; 15 de maio, 16 de maio e 17 de maio; 22 de maio, 23 de maio e 

24 de maio, 29 de maio,  30 de maio e 31de maio; 5 de junho, 6 de junho e 7 de junho; 12 de 

junho, 13 de junho e 14 de junho; e 19 de junho, 20 de junho e 21 de junho.  

Estas datas correspondem às partidas de ida e volta das oitavas-de-final, quartas-de-final, 

semifinais e final da competição. O Grêmio Football Porto Alegrense teve enfrentamento com os 

seguintes adversários, respectivamente: São Paulo (primeiro jogo no Morumbi, em São Paulo, e 

segundo jogo no estádio Olímpico); Defensor, do Uruguai (primeira partida no Uruguai e 

segunda no estádio Olímpico); Santos (ida no estádio Olímpico e volta na Vila Belmiro, em São 

Paulo) e Boca Juniors (jogo primeiro em La Bombonera, em Buenos Aires e jogo segundo no 

estádio Olímpico). 

Os títulos, subtítulos e fragmentos das matérias foram selecionados e divididos em 

categorias temáticas para identificar os critérios de noticiabilidade utilizados pela Editoria de 

Esportes de Zero Hora durante a produção das notícias das datas citadas. 
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O estudo inicia tratando dos procedimentos metodológicos que norteiam o objeto da 

pesquisa, bem como suas técnicas de execução, embasamentos teóricos e levantamentos 

bibliográficos. O capítulo dois (2) se restringe a uma análise bibliográfica sobre Jornalismo e 

sobre Esporte. Nele está contido um histórico do surgimento do tema esporte nas redações do 

país.  

O terceiro capítulo (3) relata o início deste esporte no Brasil. Inserido no capítulo três, um 

breve relato sobre a Taça Libertadores da América e a campanha do Grêmio Football Porto 

Alegrense nesta competição, em 2007. 

O capítulo quatro (4) fala da história do jornal Zero Hora e de como é formada a editoria 

de esportes deste jornal. No quinto capítulo (5), há explicação que mostra, através do referencial 

teórico, quais são os critérios de noticiabilidade existentes, baseado em autores como Traquina 

(2005), Wolf (2002) e Pena (2006). 

O sexto (6) e sétimo (7) capítulos são destinados à análise dos objetos selecionados e às 

considerações finais da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10 

2  Metodologia 

 

Na pesquisa, começa-se caracterizando o jornalismo esportivo e as principais 

transformações ocorridas com o passar dos anos. Fez-se com o trascorrer do trabalho, um breve 

histórico de pontos relevantes do estudo que permite entender os passos seguintes de análise 

proposta ao objeto, que abordam o surgimento da Taça Libertadores da América e a campanha do 

Grêmio nesta competição, em 2007. As bibliografias de Laurence Bardin, Cláudia Lago e Márcia 

Benetti, Antonio Carlos Gil, Mauro Wolf, Nelson Traquina e Felipe Pena se relacionam à Análise 

de Conteúdo, aos critérios de noticiabilidade usados nas construções das matérias, ao contexto 

histórico do futebol no Brasil e do jornal Zero Hora. No estudo, fez-se a seleção das notícias 

publicadas no jornal Zero Hora que dizem respeito à participação do Grêmio Football Porto 

Alegrense na Taça Libertadores da América em 2007. As notícias em análise englobam as fases 

eliminatórias da competição, que transcorreram entre os dias 1º de maio e 21 de junho de 2007.  

As edições em estudo remetem ao dia anterior, ao dia do jogo e ao dia pós-jogo, 

totalizando oito partidas. Estas escolhas foram feitas com a intenção de perceber as formas de 

interpretação que levam a Editoria de Esportes de Zero Hora julgar prudente a publicação de 

alguns acontecimentos ou casos de jogo ou de bastidores das partidas. 

A Análise de Conteúdo é uma das técnicas utilizadas no trabalho de estudo dos critérios 

de noticiabilidade. Conforme Fornasier (2007), a AC é “um método utilizado nas ciências 

humanas e sociais com o objetivo de investigar fenômenos simbólicos por meio de diversas 

técnicas de pesquisa”. A Análise de Conteúdo se dispõe de duas maneiras: quantitativa (quantas 

vezes aparecem as características) e qualitativa (que implica na presença ou não dessas 

características). 

Os valores-notícia estão inseridos em todo ato de produzir uma matéria jornalística, no 

decorrer da escolha dos fatos que serão divulgados. Depois de ser aplicada a Análise de 

Conteúdo, possibilita averiguar todos os valores-notícia que constam em cada matéria analisada. 

Estes valores-notícia servirão para enxergar os critérios utilizados na construção das matérias do 

jornal Zero Hora. 

Das técnicas da análise de conteúdo, este trabalho utilizará a análise categorial. A análise 

categorial é a técnica mais antiga e a mais utilizada. Consiste no desmembramento do texto do 

estudo em partes, conforme sintetização de Laurence Bardin: 
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No conjunto das técnicas de Análise de Conteúdo, a análise por categorias é de 
citar em primeiro lugar: cronologicamente é a mais antiga, na prática é a mais 
utilizada. Funciona por operações de divisão do texto em unidades, em 
categorias segundo reagrupamentos analógicos. Entre as diferentes 
possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou análise temática, é 
rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos directos (significações 
manifestas) e simples. (BARDIN, 2007, p.147) 

   

Os títulos, subtítulos e trechos de textos selecionados formam as categorias que são 

estudadas nas edições do dia anterior ao jogo, dia do jogo e dia pós-jogo. Para Fonseca Jr, “a 

categorização consiste no trabalho de classificação e reagrupamento das unidades de registro em 

número reduzido de categorias, com o objetivo de tornar inteligível a massa de dados e a sua 

diversidade”. (FONSECA JR. 2005, p.298) 

Dentre as formas de procedimento de estudo, ainda usou-se as entrevistas com o editor-

executivo dos Esportes de Zero Hora David Coimbra e com o repórter setorista do Grêmio, Luís 

Henrique Benfica, na redação do jornal, em Porto Alegre.  
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3 O Futebol 

 

 Pesquisas sobre o início do futebol no Brasil apontam Charles Miller como o pai desse 

esporte. Em 1894, Miller retornou de seus estudos na Inglaterra, trazendo em sua mala uma 

novidade: a então desconhecida bola, pioneira nos campos brasileiros. 

 Para o escritor João Saldanha, conforme passagem de seu livro “O Futebol” (1971), 

Charles Miller teria sido maior do que o Rei Pelé. Ele justifica a afirmação, porque Miller não foi 

um jogador de extrema habilidade, resultado de suas experiências obtidas no selecionado de 

Hampshire, quando defendia as cores do Southamptom Football Club. Mas ele tinha o perfeito 

domínio das regras do futebol da época e apitava os jogos realizados, inicialmente, no São Paulo 

Atlhetic Club, Clube que reunia altos funcionários ingleses da Companhia de Gás, do Banco de 

Londres e da São Paulo Railway. (SALDANHA, 1971, p.46).  

 Charles Miller era mesmo bom de bola e era comparado a um inglês. Miller nasceu no 

Brás, em São Paulo. Aos nove anos foi para a Inglaterra estudar. Lá, aprendeu a jogar futebol. 

Nas partidas oficiais de sua escola, Charles Miller fez 41 gols em 25 partidas. Na época, o jornal 

da escola onde estudava registrou a seguinte frase: “Ele é nosso melhor atacante. Drible 

maravilhosamente rápido e chute brilhante. Marca gols com grande eficiência". Seu futebol era 

tão vistoso, que o artilheiro foi convocado para atuar no time de Southampton, a seleção local. 

Também disputou uma partida pelo Corinthian, famoso time inglês de amadores, o mesmo viria a 

inspirar a fundação do Corinthians Paulista. Em sua volta ao país em 1894, Miller ficou surpreso 

ao descobrir que ninguém jogava futebol no Brasil. O site¹ Futebol na rede explica que: “Sorte 

que trouxera duas bolas, uma agulha, uma bomba de ar e dois uniformes. Começou então a 

catequizar seus companheiros de trabalho e de críquete – altos funcionários da Companhia de 

Gás, do Banco de Londres e Ferrovia São Paulo Railway, fundando o primeiro clube de futebol 

do Brasil, o São Paulo Athletic, clube que congregava os britânicos residentes em São Paulo”.  

 E em 1902 ocorreu o primeiro campeonato disputado no Brasil, o Campeonato Paulista 

e, Miller, o artilheiro com 10 gols em nove jogos. Mais tarde, Miller foi árbitro e, finalmente, 

torcedor. Morreu em 1953, coberto de glórias por ter encabeçado o futebol no Brasil, mas sem 

ver a Seleção campeã do mundo.  

  

¹site: www.futebolnarede.com 
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 Na época em que o futebol surgia no Brasil, o esporte já era bem conceituado na 

Europa. Em 30 de novembro de 1872 ocorreu o primeiro jogo internacional da história deste 

esporte. Escócia e Inglaterra se enfrentaram em Glasgow. O placar foi de 0 a 0. O enfrentamento 

reuniu 3,5 mil pessoas.  

 Mesmo que sem precisão, estudos indicam que a primeira partida de futebol realizada 

no Brasil, hoje, país do futebol, teria acontecido no dia 14 ou 15 de abril, de 1895, com placar de 

4 a 2 da Companhia Ferroviária São Paulo Railway diante dos Funcionários da Companhia de 

Gás. O curioso desta época é que os dois times eram formados por ingleses radicados em São 

Paulo.  

 

3.1.1 A Libertadores da América 

  

 A história da Taça Libertadores da América, hoje chamada de Copa Toyota 

Libertadores, em função do patrocínio do torneio pela Fábrica de Automóveis Toyota, se originou 

no Congresso da Confederação Sul-americana de Futebol (CSAF), realizado no Rio de Janeiro 

em 1958. 

 O principal objetivo do congresso era criar um torneio capaz de reunir os clubes 

campeões de cada país do continente. O estudo baseava-se em algumas competições realizadas 

anos antes, como a Copa Rio da Prata, disputada durante a década de 30, entre os times campeões 

do Uruguai e da Argentina. Os confrontos aconteciam de forma alternada, um ano em cada país, e 

o vencedor tinha posse transitória do troféu. 

 O começo desse projeto e a primeira tentativa de se realizar esta forma de competição, 

surgiu em 1929, quando os dirigentes do Nacional de Montevidéu, Roberto Espil e José Usera 

Bermudez, tiveram a idéia de um torneio, no qual, só fariam parte os times que fossem os 

campeões nacionais de cada um dos países do continente sul-americano. Porém, tudo ficou 

apenas no planejamento. 

 Em 1946, o mesmo Roberto Espil analisou com mais critérios as distâncias e a 

geografia do continente e deduziu que, além de participação dos campeões, seria viável incluir 

também os vice-campeões nacionais. 

  

¹site: www.libertadores.com.br 
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Mas dois anos depois, em 1948, foram os chilenos os primeiros a realizar o evento, por 

meio de Robinson Alvarez Marín, dirigente do Colo Colo, que pôs em prática o projeto do 

uruguaio Roberto Espil. A Confederação Sul-Americana de Futebol, cujo Presidente era Luiz 

Valenzuela, apoiou a realização da competição na cidade de Santiago, capital do Chile. Ali nascia 

a Copa dos Clubes Campeões Sul-Americanos, chamada "Taça America del Sur" (Taça América 

do Sul).  

A criação e a realização do torneio foi o ponto de partida para que a idéia da Taça 

Libertadores da América se concretizasse. Anos depois, a competição contou com a participação 

de seis campeões nacionais: Club Social y Desportivo Colo Colo (Chile); Club Nacional de 

Football (Uruguai) e Club River Plate (Argentina). E o primeiro time brasileiro convidado a 

participar foi o Vasco da Gama (convidado porque, na época, não existia Campeonato Brasileiro 

e a equipe cruzmaltina era considerada, senão a melhor, uma das melhores equipes do país, já que 

cedia maior número de jogadores para a seleção brasileira). 

O nome do torneio, Taça Libertadores da América é uma homenagem aos principais 

líderes da independência das nações da América Latina: Simón Bolívar, Dom Pedro I, José de 

San Martín, Antonio José de Sucre e Bernardo O'Higgins. É uma das competições entre clubes 

mais prestigiadas no esporte, juntamente com a Liga dos Campeões da Europa. 

Da primeira edição da Libertadores até 2004, o campeão enfrentava o campeão da Liga 

dos Campeões da Europa em uma ou duas partidas, no que se chamava de Mundial Interclubes ou 

Copa Intercontinental ou Copa Européia/Sul-Americana. A partir de 2005, o campeão da 

Libertadores disputa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA (FIFA Club World Cup), que reúne os 

campeões de todos os continentes, valorizando ainda mais a conquista do torneio. 

 

 

3.1.2 - A campanha do Grêmio em 2007 

 

O ano de 2007 iniciou com a volta das glórias e das competições importantes para o 

Grêmio Football Porto Alegrense. Depois de enfrentar a Segunda Divisão do Campeonato 

Nacional em 2004, o Grêmio reformulou sua equipe em 2005 e encarou uma realidade em que 

não estava acostumado ao longo de seus 102 anos de história. Em 26 de novembro, de 2005, o 

time azul da capital do Rio Grande do Sul foi o ator principal de um acontecimento que até virou 
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filme: a Batalha dos Aflitos. Com apenas sete jogadores em campo, o Grêmio venceu o Náutico, 

de Pernambuco, por 1 a 0 e fora de casa, conquistando o título da Segunda Divisão e, em 

conseqüência, seu retorno para a elite do futebol brasileiro. 

 No ano seguinte, em 2006, após conquistar o título do Campeonato Gaúcho em cima de 

seu arqui-rival, o Internacional, obteve a terceira colocação no Brasileirão e confirmou uma vaga 

na Taça Libertadores da América de 2007. Essa competição é a de maior importância sul-

americana, que inclusive, já foi vencida duas vezes pelo Grêmio, em 1983 e 1985. 

 O Grêmio se incluía no grupo 3 da competição juntamente com os times colombianos do 

Tolima, do Cúcuta e do tradicional adversário paraguaio, Cerro Porteño. A estréia tricolor 

ocorreu fora de casa diante dos paraguaios, no dia 15 de fevereiro no estádio Defensores Del 

Chaco. O Grêmio encontrou várias dificuldades, mas venceu por 1 a 0 com gol de Lucas. O 

segundo jogo da fase classificatória foi no estádio Olímpico Monumental contra o Cúcuta, dia 27 

de fevereiro. O jogo ficou marcado por um fato ocorrido fora do campo: faltando apenas 20 

minutos para o começo do enfrentamento, uma queda de energia fez com que a partida 

começasse mais de uma hora após o horário previsto. Durante este tempo, a torcida gremista deu 

um show à parte iluminando o estádio com sinalizadores e luzes de aparelhos celulares. Em 

campo, o Grêmio não conseguiu ultrapassar a barreira imposta pelos colombianos frente a sua 

grande área e a partida terminou em 0 a 0. O Grêmio conheceu sua primeira derrota na 

Libertadores no dia 15 de março, na Colômbia, frente ao Tolima. O placar foi de 1 a 0. 

 No segundo turno da fase classificatória, o Grêmio recebeu o Tolima em Porto Alegre, no 

dia 27 de março e devolveu o placar adverso do jogo na casa adversária. Com um gol do 

centroavante Tuta, o tricolor praticamente encaminhava sua classificação para a segunda fase da 

Libertadores. Naquele instante, eram sete pontos em quatro jogos. A classificação quase foi 

comprometida com um tropeço inesperado na Colômbia, mais uma vez. Na ocasião, o Cúcuta, 

que havia segurado o Grêmio em Porto Alegre venceu por 3 a 1 e embolou todo o grupo 3. Para 

se classificar, a vitória frente ao Cerro Porteño dia 24 de abril seria mais do que obrigação. Caso 

contrário, a equipe gaúcha daria adeus ao sonhado tricampeonato. O jogo foi truncado e nervoso 

em todo instante. Mas Everton, garoto formado nas categorias de base do Grêmio, saiu do banco 

de reservas para dar a vitória por 1 a 0 e a classificação para a segunda fase da competição. O 

tricolor alcançou o primeiro lugar de seu grupo com 10 pontos. E a partir da segunda fase seria 

como o Grêmio gosta, com partidas eliminatórias.  
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O adversário das oitavas-de-final foi o São Paulo. As partidas estavam marcadas para os 

dias 2 e 9 de maio. A primeira no Morumbi, em São Paulo, e a volta no Olímpico, em Porto 

Alegre. No jogo de ida o São Paulo ganhou por 1 a 0. E no jogo da volta o Grêmio fez 2 a 0, com 

gols de Tcheco e Diego Souza. O Grêmio se habilitou a enfrentar o Defensor, do Uruguai, nas 

quartas-de-final. Na primeira partida, em Montevidéu, dia 16 de maio, saíram derrotados por 2 a 

0. Seria difícil a classificação, pois os porto-alegrenses teriam que vencer por três gols de 

diferença. Se o placar fosse o mesmo da semana anterior, só que favorável ao Grêmio, haveria 

cobranças de pênaltis para definir a vaga para a próxima fase. Com o apoio de mais de 40 mil 

torcedores, o Grêmio pressionou o Defensor durante os 90 minutos, mas não conseguiu evitar os 

pênaltis. A recompensa da classificação foi alcançada pelos 4 a 2 das penalidades. O dia 23 de 

maio ficou marcado como mais um jogo importante do clube em mais de 100 anos. 

Em mais um duelo brasileiro entravam os gaúchos. E mais uma vez contra paulistas. 

Desta vez o Santos, do técnico Vanderlei Luxemburgo. O primeiro jogo ocorreu em Porto Alegre, 

dia 30 de maio. E em noite inspirada de Carlos Eduardo, o tricolor dava um passo importante 

para chegar a final. Venceu por 2 a 0. Mas o Santos de Luxemburgo, Zé Roberto, Kléber e 

Maldonado ainda acreditava em seu potencial. No jogo da volta, dia 6 de junho, Diego Souza 

abriu o placar para o Grêmio logo no início da partida. Com o gol, o Santos precisava fazer 

quatro para se classificar. E o time da Vila Belmiro, apoiado por um torcedor ilustre, Pelé, foi 

para cima do Grêmio e conseguiu, um, dois, três gols, e só não se classificou porque faltou 

tempo. E com o término do jogo, o Grêmio consolidou a vaga para a final da Libertadores contra 

o Boca Juniors, que seria disputada nos dias 13 e 20 de junho na Argentina e em Porto Alegre, 

respectivamente. 

A magia de La Bombonera, estádio do clube argentino afetou os jogadores do Grêmio. 

Eles pareciam estar boquiabertos com tamanha festa e incentivo dos torcedores do Boca. O 3 a 0 

final foi com tamanha naturalidade que o tricolor gaúcho sequer teve força para uma eventual 

reação. E tudo se decidiria em Porto Alegre, em uma das mais difíceis batalhas da história recente 

do Grêmio Football Porto Alegrense. 

Porto Alegre foi tomada pelo azul, preto e branco. Tudo era Libertadores, tudo era 

Grêmio. A torcida mais uma vez lotou o estádio e fez o seu papel. Dentro de campo, os jogadores 

da casa davam o máximo de si, mas o estilo copeiro dos argentinos prevaleceu. E regidos pelo 

maestro Juan Román Riquelme, o Boca Juniors conteve o Grêmio, segurou e amarrou a partida e 
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encaixou dois contra-ataques fulminantes. O Boca venceu por 2 a 0 e acabou com o sonho do tri 

da América.  
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4  Jornalismo e Esporte 

 

O papel dos meios de comunicação é transformar acontecimentos em notícias. O 

jornalismo surge como um construtor da realidade, o que propicia ao leitor um melhor 

entendimento da mesma. A linguagem aplicada precisa causar compreensão ao leitor. Senão 

atingirá apenas, aqueles que são envolvidos com o assunto, sejam eles jogadores, técnicos ou 

dirigentes. 

O jornalismo dispõe de editorias que têm como missão fazer a cobertura de vários 

assuntos, sendo que um destes é o esporte. O que se baseia em consultar as fontes e escrever um 

texto conciso, objetivo e claro. Mas, junto com estas regras básicas de fazer jornalismo, seu texto 

também permite usar palavras específicas do mundo esportivo, como é o caso do futebol, e o 

anexo de fichas técnicas, com informações de público pagante, cartões amarelos e vermelhos, 

escalações e o tempo de partida em que os gols foram marcados. Em determinadas redações, 

dependendo do entendimento e o ponto de vista das editorias esportivas, pode-se aplicar a 

abordagem de vários aspectos. 

Conforme Armando Nogueira, um dos mais respeitados jornalistas esportivos do país, as 

seções de esportes dos jornais brasileiros constituíram uma espécie de refúgio das vocações 

frustradas do jornalismo.  

 

Quem não fosse razoavelmente dotado para ocupar uma banca de redação, quem 
não tivesse o mínimo de lastro intelectual para exercer a reportagem geral, nas 
suas variantes de política, política internacional e assuntos da cidade, acabaria 
despachado ou para seção de polícia ou para de esporte”.(AMARAL, 1969, 
p.97) 

 

 Além de Armando Nogueira, outros repórteres e redatores como Geraldo Romualdo da 

Silva e Achilles Chirol ajudaram no processo de melhoria do jornalismo esportivo brasileiro. Da 

mesma forma que a história do futebol, que dá espaço para 80% do noticiário esportivo, a história 

da crônica esportiva brasileira é dividida em a.M e d.M, que implica em antes do Maracanã e 

depois do Maracanã. O impulso para este avanço do jornalismo esportivo no Brasil foi à 

realização da Copa do Mundo de 1950 e as conquistas de 1958 e 1962. 

   

 



 
 

 

19 

Pela natureza e finalidade do trabalho – o esporte é, sobretudo, entretenimento – 
a seção de esporte goza de bom grau de independência com relação à secretaria 
do jornal. O editor esportivo ou chefe da seção de esportes, conforme a 
terminologia da empresa, é o único responsável por tudo o que ocorre em seu 
setor, quem faz a pauta, quem escala os repórteres para a cobertura, bola 
reportagens, enquête, esquematiza a página ou páginas, determina o trabalho do 
copy-desk, lê os títulos ou titula e acompanha o trabalho de diagramação. 
(AMARAL, 1969, p.98) 

 

 A cobertura esportiva em uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, envolve clubes de 

futebol, Federação Gaúcha de Futebol (FGF), jogadores e clubes amadores. A função do repórter 

é assistir aos treinamentos, conhecer a situação clínica de cada atleta, pontos de vista do 

treinador, compras e vendas de atletas, enfim, tudo o que possa causar interesse ao leitor. E para 

conseguir executar sua tarefa da melhor maneira possível, o repórter precisa se entrosar no meio 

futebolístico, fazer amizades e conquistar a confiança de todos. Desde o presidente do clube até o 

último reserva das equipes.  

  O futebol, em modo geral, teve preconceito já nos princípios do século XX. O escritor 

alagoano Graciliano Ramos chegou a sentenciar a seguinte frase: “Futebol não pega, tenho 

certeza; estrangeirices não entram facilmente na terra do espinho”. Logo que se começou a fazer 

cobertura esportiva no país, poucas pessoas acreditavam que o futebol pudesse ser assunto para 

enfoque de alguma chamada especial ou até mesmo manchete principal da capa de algum jornal. 

A população em geral, e principalmente alguns jornalistas, se interrogavam a toda hora sobre o 

fato de como um jornal poderia dar atenção especial para algum esporte para deixar de lado 

algum assunto sobre a vida política do país? 

Até mesmo na metade do século XX, jornalistas ainda duvidavam do esporte. E uma 

dessas pessoas era o escritor João Saldanha, que era experiente e escrevia para cadernos 

especializados. João Saldanha chegou a duvidar e rebaixou a moral da revista Placar antes de seu 

lançamento, dizendo que a revista, então a primeira no Brasil ao usar todas as suas páginas para 

falar de esportes, nunca passaria dos primeiros números. 

Ainda nos primeiros anos do século passado, era o Rio de Janeiro a principal cidade do 

país. E a cada dia, os jornais dedicavam mais espaço para o esporte do que em qualquer outra 

cidade do território nacional. E aos poucos, as partidas dos grandes clubes da época ganharam 

destaque. O ápice para a popularização do esporte, nos jornais, aconteceu em 1923, quando a 
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equipe do Vasco da Gama, formada por negros, na sua maioria, venceu a segunda divisão do 

campeonato carioca. 

No decorrer do século passado, era difícil a tarefa de ministrar alguma redação esportiva. 

A luta contra o preconceito era árdua pois, pensava-se que somente pessoas pobres, de pouco 

poder aquisitivo eram leitoras desse tipo de diário. Conforme Paulo Vinícius Coelho, “o 

preconceito não era infundado, o que tornava a luta ainda mais inglória. De fato, menor poder 

aquisitivo significava também menor poder cultural e conseqüentemente ler não constava de 

nenhuma lista de prioridades” (COELHO, 2002, p.9). E isto implicava em gostar 

verdadeiramente de futebol, em ir aos estádios, o que revertia de forma negativa para as redações, 

pois as pessoas não teriam dinheiro para adquirir bons jornais sobre o assunto. 

Desta forma, jornais e revistas surgiam e desapareciam ao longo dos anos. Os grandes 

cadernos de esportes tomaram conta dos jornais somente no fim da década de 1960. Em São 

Paulo surgiu o Caderno de Esportes, que veio a originar o Jornal da Tarde. De lá para cá, os 

jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo lançaram cadernos de esporte e “deles se desfizeram 

como se tratasse de objeto supérfluo. Gastar papel com gols, cestas, cortadas e bandeiradas nunca 

foi prioridade”. (COELHO, 2002, p.10) 

De qualquer modo, a partir de meados dos anos 60, com cadernos de esporte mais 

numerosos e volumosos, o Brasil se tornou importante no mundo do jornalismo esportivo.  

Hoje, os jornais possuem um espaço considerável para o esporte. Principalmente nas 

segundas-feiras, quando há cadernos de esportes que cobrem detalhadamente os acontecimentos 

dos fins de semana. 

 

 

4.1 Jornal Zero Hora 

 

O jornal Zero Hora pertence ao grupo RBS e foi criado no dia 4 de maio de 1964 por 

Maurício Sirotsky Sobrinho. O jornal é líder em circulação no Rio grande do Sul, de acordo com 

os dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC). Também faz parte do cotidiano de 

catarinenses e paranaenses. Ocupa a quinta posição em nível nacional, com tiragem de cerca de 

174 mil exemplares.  



 
 

 

21 

Os jornaleiros anunciam uma novidade nas ruas por apenas Cr$ 35,00 (cruzeiros). Em 4 

de maio, com 24 páginas, vai às bancas o primeiro Zero Hora. O novo jornal diário de Porto 

Alegre tem o formato tablóide, pouco maior que metade dos tradicionais jornais standard. Assim, 

ZH segue uma tendência pós II Guerra Mundial, de economia de papel, mas o que era para ser 

provisório no jornalismo se torna permanente e agrada pela facilidade de leitura ao se manusear 

folhas menores. Zero Hora ocupa o vazio deixado pelo jornal “Última Hora”, fechado pela 

ditadura militar devido às vinculações com o trabalhismo do presidente deposto João Goulart.  

A sede de Zero Hora em 1964 ficava na Rua Sete de Setembro, no centro de Porto Alegre. 

A primeira edição informa que o dólar está supervalorizado, cotado a CR$ 1.235,00 (cruzeiros) e 

publica a programação das 38 salas de cinema da Capital. No Teatro Leopoldina, exibe-se a 

estrela Bibi Ferreira, com a peça “My Fair Lady”. Os vôos da Varig, da Panair e da Cruzeiro do 

Sul estão com os horários definidos. A tabela dos trens é divulgada, para que não se perca o 

horário do Minuano da linha Capital-Uruguaiana.  

Como tablóide, Zero Hora foi visto com desconfiança no começo. Tablóides eram 

associados aos jornais sensacionalistas da Europa. Nas últimas décadas, o estigma foi sepultado. 

Grandes diários mundiais aderiram ao formato, para reduzir em custos ou ficar mais elegantes. 

 

 

4.1.1 O Esporte em Zero Hora 

 

O espaço destinado aos esportes do jornal Zero Hora é de sete páginas entre as terças-

feiras e domingos. Na segunda-feira, o jornal dispõe de um caderno especial composto por 12 

páginas. 

A equipe de esportes do jornal Zero Hora tem em seu quadro 15 jornalistas e quatro 

colunistas. Dentre estes jornalistas, há alguns setoristas de clubes e outros que cobrem apenas 

certas modalidades. David Coimbra², editor executivo de esportes de ZH, disse em entrevista, que 

dentro de uma redação de esportes “tudo é setorizado”.  

Futebol, futsal, automobilismo, esportes olímpicos e turfe são modalidades que viram 

notícia no meio esportivo. Os esportes olímpicos são desmembrados naquelas modalidades que 

fazem parte das olimpíadas: vôlei, natação, basquete, atletismo, judô, karatê, boxe, tênis, etc. Para 

cada uma existe um repórter específico para fazer as coberturas. No caso do futebol, o repórter 
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Luís Henrique Benfica é o encarregado de cobrir o Grêmio Football Porto Alegrense. Já no 

Internacional, a tarefa fica para o repórter Guilherme Fister. 

David Coimbra salienta que as pautas destinadas aos dias de trabalho partem dos 

repórteres. “Eles estão habituados e envolvidos com o clube. Parte deles a iniciativa do 

acontecimento mais adequado para o leitor. Sobre o que o leitor mais quer saber”. Os editores 

apenas autorizam a execução da pauta. Somente em casos extraordinários o editor interfere ou 

sugere o que virá como notícia no dia.  

O repórter Luís Henrique Benfica³ é setorista do Grêmio há oito anos. Sua programação 

para a pauta do próximo dia já começa na noite anterior, logo após o fechamento da edição. Ele 

se reúne com os editores que são três e deixa estruturada a programação. 

Há anos, por questão de hierarquia da empresa, a construção das notícias dá suporte ao 

diferente. “Nós buscamos o lance do personagem, de aprofundar a notícia no personagem. 

Diferente da rádio e do nosso concorrente. Isto é histórico”, afirma o repórter. 

No processo de produção das notícias do Grêmio, o repórter vai ao estádio com o intuito 

de realizar apenas uma matéria. Dependendo da produção e do espaço que ela tiver, faz-se notas 

até finalizar o preenchimento do espaço.   

O futebol, por toda sua tradição no território nacional e interesse dos leitores, é a 

modalidade esportiva que ocupa mais espaço nos cadernos destinados aos esportes em Zero Hora. 

Em dia normal, em que não há jogo, ou em um dia em que o jogo não é importante, Grêmio e 

Internacional têm direito a uma página para cada clube. Em dias de jogos mais importantes, um 

determinado clube pode ocupar duas, três ou mais páginas dentro do caderno. As outras 

modalidades são divididas e deixadas em segundo plano. 

  

 

 

_____________________ 

²COIMBRA, David. Entrevista ao pesquisador no dia 06/05/08 

³BENFICA, Luís Henrique. Entrevista ao pesquisador no dia 03/06/08 
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5 Os critérios de noticiabilidade 

 

Vários são os critérios de noticiabilidade existentes em uma redação de jornal. Existem 

motivos diversos para que seja dado enfoque de uma maneira ao invés de outra, para que se 

utilize determinada fonte e não outra, para que seja publicada esta notícia e não àquela. No 

processo de produção das notícias, se estabelece rotinas profissionais que. em certo ponto, fazem 

com que o trabalho se torne condicionado ao dia-a-dia de jornalistas e repórteres. Iguala-se ainda 

todas as pressões estipuladas pelos interesses da empresa.  

Fazer jornalismo significa relatar tudo que acontece de fato, de verdade. Fazer jornalismo, 

na verdade, pode ser entendido por várias causas, como por exemplo, por pressões da sociedade 

que constituem o senso comum de todas as redações, de supostos acontecimentos, que para esta 

gama de seções, viram notícia. Pensando assim, é possível dizer que a imprensa faz e ajuda no 

crescimento da sociedade. 

      Felipe Pena (2006) analisa a questão relatando que a divisão de tarefas é uma das rotinas: 

pauteiros, repórteres e editores têm funções específicas, embora estejam interligadas. A divisão 

em editoriais também ajuda a organizar o trabalho. E o processo industrial, com hora de 

fechamento e com cartão de ponto encerra a trilogia organizacional. Os valores-notícia são 

usados para sistematizar o trabalho na redação. Eles são contextualizados no processo produtivo, 

adquirem significado e função e tornam-se dados evidentes para os profissionais envolvidos no 

processo: o chamado senso comum das redações. Ou seja, “qualquer jornalista sabe dizer o que é 

notícia e o que não é de acordo com o senso comum”. (Pena, 2006, p.131).  

      Os critérios de noticiabilidade são utilizados na origem e seleção dos fatos cuja 

abordagem é voltada para discutir teoria sobre relevância (o que é importante e o que é 

interessante) na escolha dos fatos que venham a se tornar notícia em algum acontecimento que 

envolva o jornalismo. “Nesse caso, se discute também outros fatores de noticiabilidade: conflito, 

notoriedade, curiosidade, dramaticidade/emoção, suspense, tragédia, proximidade, 

conseqüências”. (SILVA, 2004)¹. 

 

________________________________ 

¹site: http://reposcom.portcom.intercom.org.br/bitstream/1904/17409/1/R0797-1.pdf 
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Baseado na Teoria de Newsmaking, os critérios de noticiabilidade dizem respeito a fatores 

que fazem parte da formulação das notícias: o que o jornalista faz e como ele age e se confronta 

com a hipótese do gatekeeping; a ação que é organizada na relação com donos de veículos e 

colegas de profissão, que abre para o debate sobre qual a cultura profissional dos jornalistas; a 

ação deles ao se relacionarem com leitores e fontes, que dialoga com a hipótese do agendamento 

(agenda-setting); e ainda sobre os fatores tecnológico, ideológico, histórico e cultural. 

  A noticiabilidade pode ser definida como um conjunto de elementos. A empresa 

jornalística é que controla e determina a quantidade e os tipos de acontecimentos que irão se 

tornar notícia. Dentre estes procedimentos que acontecem dentro de uma redação para verificar o 

que vai ser ou não notícia, vários fatos são verificados através dos valores notícias, que se tornam 

acompanhantes da noticiabilidade. Há de se fazer, para Mauro Wolf, perguntas em torno de 

alguns fatos para realmente verificar se é notícia ou não. Se pode se tornar notícia ou não. “Quais 

os acontecimentos que são considerados realmente interessantes, significativos e relevantes para 

serem transformados em notícias?” (WOLF, 1985, p.195) 

Mauro Wolf,  indica que “os valores notícia são critérios de seleção dos elementos dignos 

de serem incluídos no produto final, desde o material disponível até a redação. São qualidades 

dos acontecimentos, ou da construção jornalística, cuja presença ou cuja ausência os recomenda 

para serem incluídos num produto informativo. Quanto mais um acontecimento exibe essas 

qualidades, maiores são suas possibilidades de ser incluído.” (Golding – Eliott apud WOLF, 

1985, p.196) 

  Os valores notícia se originam de suposições implícitas ou de algo que se considera 

relativo. Para que as notícias aconteçam, se deve levar em consideração vários fatos e fatores que 

são considerados valores/notícia. Gislene Silva vê em forma de tópicos os valores notícia 

existentes. Ela desmembra situações que, se encaixadas de acordo com seu ponto de vista, tornam 

o fato apto a se transformar em notícia. Um dos critérios exercidos por redações para se chegar à 

notícia ou não é o impacto. Nele faz-se o diagnóstico do número de pessoas envolvidas no fato, 

do número de pessoas afetadas pelo fato, ou se houve perdas em quantias (dinheiro). Em 

contraponto a isso, verifica-se também a proeminência do ocorrido, sua notoriedade. Se a pessoa 

envolvida no caso é celebridade, ou se ocupa alguma posição hierárquica, ou se faz parte da elite, 

seja como indivíduo, seja como instituição ou se algo afetou diretamente o país. Outro valor 

notícia para Gislene é conflito. Conflito, neste caso, se encaixa em guerra, rivalidade, disputa, 
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briga, greve ou reivindicação. Para que os fatos entrem como notícia neste quisito, os assuntos 

em pauta devem se relacionar com entretenimento e curiosidade, aventura, divertimento, esporte 

e comemoração. A polêmica, outro valor notícia, tem como base controvérsias, escândalos, 

conhecimento/cultura, descobertas, invenções, pesquisas progresso, religião e atividades e valores 

culturais. O valor notícia raridade entra em pauta com os sub-quisitos incomum, original e 

inusitado. 

Nelson Traquina divide os valores-notícia em valores de construção e seleção. Chamado 

também como critérios substantivos, os valores de construção viram notícia quando apresenta 

notoriedade, proximidade, relevância, novidade, tempo, notabilidade e inesperado. Já, os valores 

de seleção ou critérios contextuais, evidenciam-se quando há disponibilidade, visualidade, 

equilíbrio, concorrência, dia noticioso, personalização e dramatização. “Os jornalistas têm 

óculos particulares através dos quais vêem certas coisas e não outras. E vêem de uma certa 

maneira as coisas que vêem” (TRAQUINA, 2005, p.77). A partir daí apontam o que pode ou não 

ser notícia. 

As notícias viram notícias após todos os fatos ocorridos serem analisados friamente pela 

equipe de uma redação, e depois dela constatar o que realmente é relevante para se divulgar. 

Mauro Wolf define notícias como “o produto de um processo organizado que implica uma 

perspectiva prática dos acontecimentos, perspectiva essa que tem por objetivo reuni-los, fornecer 

avaliações, simples e diretas acerca de suas relações e fazê-lo de modo a entreter os 

espectadores”. (WOLF, 1985, p.191) 
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6 A análise dos critérios de noticiabilidade em ZH  

 

Nesse capítulo serão analisados os títulos, subtítulos e trechos das notícias que 

correspondem ao Grêmio Football Porto Alegrense nas fases eliminatórias da Taça Libertadores 

da América de 2007, publicadas pelo jornal Zero Hora. 

Serão identificados os critérios de noticiabilidade utilizados pela Editoria de Esportes  de 

ZH em cada uma das oito partidas em análise, que formam os confrontos de ida e volta das 

oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinais e final. A análise envolve o pré-jogo, o dia do jogo e 

o dia pós-jogo. Primeiro, a análise quantitativa. Depois, dentro da conceituação da Análise de 

Conteúdo, técnica empregada para compreensão dos critérios de noticiabilidade, se fará a análise 

qualitativa. 

 

 

6.1.1 Análise Quantitativa 

  

Analisou-se que, nos dias anteriores aos jogos, indicando a categoria Pré-jogo, nas oito 

partidas que se enquadram nesta categoria, os critérios de noticiabilidade utilizados foram: 

notoriedade, notabilidade, relevância, organização jornalística, importância-visibilidade, 

personalização, inesperado, interesse público e critério relevante ao meio de comunicação. 

Diante deste aspecto, constatou-se que o critério de notoriedade foi utilizado apenas uma vez, na 

matéria do dia 1º de maio, referente ao atleta Amoroso, do Grêmio. O critério notabilidade 

apareceu uma vez, na edição de 8 de maio, que falava sobre dinheiro do clube. Relevância foi 

utilizado duas vezes, também nas edições de 8 e 22 de maio. A organização jornalística veio à 

tona uma vez, dia 8 de maio. O critério importância-visibilidade faz parte da construção do texto 

do dia 15 de maio, que se refere aos primeiros torcedores do Grêmio a irem para Montevidéu 

acompanhar a partida frente ao Defensor. Personalização é um dos  critérios usados na edição de 

22 de maio. Inesperado se inclui duas vezes nas edições de Zero Hora, uma no dia 29 de maio na 

matéria que aponta a forma que Carlos Eduardo, atleta do Grêmio, mencionou para “parar” o 

jogador santista Zé Roberto. Dia 12 de junho, o critério também aparece na matéria que conta o 

atraso do vôo da delegação gremista que os levariam para Buenos Aires. O critério de interesse 

público é apontado em uma vez, no dia 5 de junho, que conta o retrospecto do Grêmio jogando 
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fora de casa na Taça Libertadores da América. O critério de noticiabilidade referente ao meio de 

comunicação e citado na matéria de 19 de junho, onde aponta a cobertura de um repórter de ZH 

no treino do Boca Juniors. 

Nas oito matérias de pré-jogo, somente uma delas fala de aspectos técnicos e táticos que 

envolvem um jogo de futebol. E nesta matéria, é ressaltado o treino do Boca Juniors, e não do 

Grêmio. 

Nas análises categorizadas como Dia dos jogos, verificou-se que os critérios de 

noticiabilidade utilizados foram: dramatização, consonância, personalização, notoriedade, 

números de pessoas envolvidas, relevância, dia noticioso e relativo ao público. 

O critério dramatização foi utilizado três vezes. Nas matérias de 2 de maio, 16 de maio e 

20 de junho. Consonância aparece uma vez, em 2 de maio, no texto que fala do primeiro duelo 

entre Grêmio e São Paulo. O critério de personalização faz parte de quatro textos dos dias 9 de 

maio, 30 de maio, 6 de junho e 20 de junho. As matérias falam a respeito do centroavante Tuta, 

por duas vezes, dos técnicos Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo e sobre as apostas da final 

sobre quem poderia desequilibrar a partida. O critério de notoriedade aparece três vezes, nos dias 

9 de maio, 30 de maio e 6 de junho, em matérias referentes ao jogador Tuta e treinador Mano 

Menezes. Em uma oportunidade o critério número de pessoas envolvidas é utilizado. É no dia 16 

de maio, onde fala dos sete mil torcedores que foram acompanhar o jogo do Grêmio no Uruguai. 

Relevância é um critério que aparece uma vez. No dia 23 de maio, na matéria que fala sobre o 

meio-campo gremista. O critério dia noticioso aparece uma vez no dia 13 de maio. A matéria 

conta como foi a viagem gremista para Montevidéu. Critério relativo ao público é utilizado uma 

vez, no dia 20 de junho, na matéria que trazia tudo sobre a final entre Grêmio e Boca Juniors. 

Dentro desta categoria de análise, pôde-se observar que em nenhuma oportunidade, foi 

explorado aspecto técnico e tático do time do Grêmio Football Porto Alegrense. Em contraponto 

a isto, nos oito casos estudados, quatro tiveram algum personagem em questão. Seja jogador, seja 

treinador. 

A categoria Pós-jogo, também conteve oito análises. Os critérios de noticiabilidade 

encontrados foram: qualidade, relevância, notabilidade, personalização, dramatização, 

notoriedade, equilíbrio e amplificação.  

O critério de noticiabilidade inesperado aparece em uma matéria. Na do dia 3 de maio, 

quando trata da questão de que com apesar da derrota, o Grêmio segue vivo no jogo da volta no 
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estádio Olímpico. Relevância está inserida em matérias por três vezes, nos dias 3 de maio, 10 de 

maio e 7 de junho. O critério de notabilidade aparece uma vez, no dia 10 de maio, no texto que 

diz respeito à classificação do Grêmio para as quartas-de-final da Libertadores. Personalização  

teve como critério de noticiabilidade em uma matéria, no dia 17 de maio, quando o treinador 

Mano Menezes explicou a derrota. O critério de dramatização é utilizado por cinco vezes. Nos 

dias 24 de maio, 7 de junho, 14 de junho e 21 de junho. Notoriedade aparece três vezes. O critério 

é inserido nas edições de 31 de maio, 7 de junho e 21 de junho. Os textos falam sobre Pelé, sobre 

a emoção da passagem para a final e sobre a grande final da Libertadores, respectivamente. O 

critério equilíbrio é ressaltado em uma oportunidade. No dia 31 de maio, na matéria que trouxe o 

assunto Pelé. O critério de amplificação também só é registrado uma vez, no dia 14 de junho, na 

matéria sobre a derrota do Grêmio na primeira partida da final da Taça Libertadores da América. 

 

 

Pré-jogo (critérios utilizados x quantidade) 

 

Notoriedade 01 

Notabilidade 01 

Relevância 02 

Organização jornalística 01 

Importância-visibilidade 01 

Personalização 01 

Inesperado 02 

Interesse público 01 

Relevante ao meio de comunicação 01 

 

 

 Dia do jogo 

 

Dramatização 03 

Consonância 01 

Personalização 04 
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Notoriedade 03 

Número de pessoas envolvidas 01 

Relevância 01 

Dia noticioso 01 

Relativo ao público 01 

 

 

Pós-jogo 

 

Qualidade 01 

Relevância 03 

Notabilidade 01 

Personalização 01 

Dramatização 05 

Notoriedade 03 

Equilíbrio 01 

Amplificação 01 

 

 

 

 

6.1.2 Análise Qualitativa 

 

A) Grêmio x São Paulo (oitavas-de-final) 

 

Pré-jogo 

No dia 1º de maio de 2007, terça-feira, um dia antes ao início das oitavas-de-final da Taça 

Libertadores da América, a delegação do Grêmio ainda estava em Porto Alegre. Naquela manhã, 

a notícia do time em Zero Hora enfocou o atleta Amoroso. Amoroso recém havia chegado ao 

estádio Olímpico e ainda não fizera sequer uma partida pelo Grêmio, e já era manchete do jornal. 

É que em 2005, Amoroso jogou no São Paulo e conquistou o título do Mundial de Clubes pela 
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equipe paulista. Cada jogador do São Paulo receberia 197 mil reais de prêmio pela conquista. 

Amoroso foi um dos três jogadores que não receberam a quantia. O título da matéria publicada 

foi “Amoroso ataca o São Paulo”. O critério de noticiabilidade usado na construção do título foi 

notoriedade. Segundo Nelson Traquina, “a notoriedade do ator principal do acontecimento é 

fundamental para os membros da comunidade jornalística”. (TRAQUINA, 2005, p.79). O título é 

explicado em duas partes, no subtítulo e no texto. No subtítulo “Atacante cobra antiga dívida e 

diz que time paulista perde qualidade comparado ao de 2005”. O atleta ataca o São Paulo de 

maneira extra-campo, dizendo que o time é mais fraco em relação ao time que ele jogava a dois 

anos atrás e torna público a dívida de seu ex-clube. No texto, Amoroso ataca o São Paulo de 

forma diferente. “Não é mágoa, nem vingança. Sou religioso e sinto que Deus me dá 

oportunidade de fazer uma grande atuação contra eles”.  

 

Dia do jogo 

O Grêmio enfrentaria o São Paulo na noite de 2 de maio, no estádio do Morumbi, em São 

Paulo, em partida válida do primeiro confronto das oitavas-de-final da Taça Libertadores da 

América. O repórter Gabriel Camargo foi enviado a capital paulista para acompanhar a delegação 

gremista. Na manhã do dia 2, o título da matéria foi “Jogo de peso”. Os critérios de 

noticiabilidade usados pelo repórter na construção do título foram notoriedade, dramatização e 

consonância. Conforme Nelson Traquina, há dramatização quando há “o reforço dos aspectos 

mais críticos e o reforço do lado emocional” (TRAQUINA, 2005, p.92). O critério de 

consonância se insere quando o autor explica que quando a notícia vivencia o acontecimento 

“mais possibilidades a notícia tem de ser notada”. (TRAQUINA, 2005, p.93). O título jogo de 

peso se explica no subtítulo e no decorrer da matéria, que dá enfoque de dois clubes de tradição 

no Brasil e na competição sul-americana. Trechos do texto justificam o título ao dizer que os dois 

clubes somam cinco títulos de Libertadores, e que as duas equipes possuem jogadores experientes 

em Libertadores e em outros jogos importantes em outras competições deste nível. “Vai ser um 

clássico de peso. Em campo, são cinco conquistas de Libertadores em 23 participações entre os 

dois clubes. É a experiência que está em jogo. Ao Grêmio, sobra maturidade para resistir à 

pressão do São Paulo...”. O subtítulo “São Paulo e Grêmio usam experiência no caminho ao 

título”, proporciona ao leitor a idéia de que estas duas equipes seriam candidatas a ser campeãs, 

devido aos fatores ditos na matéria. A palavra peso usada no trecho do texto citado acima e a 
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palavra experiência exposta no subtítulo, confirmam o critério de dramatização e notoriedade, 

pois o repórter usou a tradição no meio futebolístico de São Paulo e Grêmio, para transformar 

este velho e tradicional embate da história dos clubes, em uma nova história. A nova história do 

confronto na Taça Libertadores. Nelson Traquina especifica com a citação: “ Implica a inserção 

da novidade num contexto já conhecido, com a mobilização de estórias que os leitores já 

conhecem. Assim,  as ‘novas’ são ‘velhas’; o ‘novo’ acontecimento é inserido numa ‘velha’ 

estória” (TRAQUINA, 2005, p.93). 

 

 

Pós-jogo 

O dia pós-jogo do primeiro enfrentamento entre Grêmio e São Paulo pelas oitavas-de-

final da Taça Libertadores da América, dia 3 de maio, teve como notícia em Zero Hora: “Vivo no 

Olímpico” . O título se referiu à derrota sofrida pelo time do sul por 1 a 0, mas que ainda dava 

chances de classificação. Mesmo com a derrota, o Grêmio seguia vivo, em condições de se 

manter na competição. Os critério de noticiabilidade usado na construção da manchete e do texto 

foram  qualidade e dramatização. Qualidade porque o título ilustra o que foi o acontecimento e 

procura torná-lo menos aborrecido, pelo fato do resultado ter sido negativo para o Grêmio. Para 

Mauro Wolf, qualidade consiste em “quando a notícia é melhor, mais ilustra.... recorrendo a 

vários processos de exposição e apresentação”. (WOLF, 2002, p.2009).  No texto, o repórter 

relata os melhores momentos da partida. Nas entrelinhas, foram usados os critérios de relevância 

e dramatização, que relata fatos importantes que interfere na vida das pessoas, no caso, os 

torcedores gremistas, que já pensam no próximo jogo. “Vai dar trabalho, mas é possível 

reverter... precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar... vencer no Olímpico 

para seguir na Libertadores”. 

 

Pré-jogo 

Em 8 de maio, dia que antecedeu ao segundo jogo do confronto contra o São Paulo, o 

título da notícia sobre o Grêmio foi “Paixão que dá lucro”. O subtítulo explica o título 

apontando “Sucesso em campo pode render até R$ 3milhões apenas em bilheterias até o final de 

maio”. Os critérios de noticiabilidade usados na construção e produção da matéria foram 

notabilidade, relevância e organização jornalística. Esta notícia, informando a quantia de 
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dinheiro que a instituição Grêmio poderia receber até o final de maio, é aliada aos bons resultados 

do time dentro de campo e, em conseqüência, a presença maciça de seus torcedores no estádio e a 

procura por associarem-se ao clube. A organização jornalística interfere na pauta desta matéria, 

porque a notícia saiu totalmente do foco do jogo, que seria o ideal para o dia. Pois só restava um 

dia para o jogo. Com esta matéria, os leitores souberam mais sobre o Grêmio, souberam sobre 

suas finanças. Mas caberia neste dia por parte da redação do jornal, maior interesse em informar 

ao leitor a forma da preparação para a partida do dia seguinte. Neste dia, deveria-se apontar na 

matéria aspectos técnicos e táticos do jogo. Matéria sobre finanças caberia para um domingo.  

Conforme Nelson Traquina, a direção da organização jornalística “pode influenciar o peso 

dos valores-notícia com a sua política editorial, às vezes por razões pessoais, dando prioridade a 

certos assuntos ou temas”. (TRAQUINA, 2005, p.94). Na matéria, parte do texto firma os 

critérios de noticiabilidade usados na matéria: “A previsão, amanhã, contra o São Paulo, é de 

uma renda de R$ 1, 2 milhão... Caso o Grêmio avance na Libertadores, o valor pode chegar a 

R$ 3 milhões até o final de maio”...  

 

Dia do jogo 

Dia 9 de maio era o dia do jogo da volta das oitavas-de-final da Taça Libertadores entre 

Grêmio e São Paulo. O título do jornal Zero Hora dizia o seguinte: “Com a marca de Tuta”. O 

critério de noticiabilidade usado para título, subtítulo e matéria foi notoriedade. Para a redação de 

Zero Hora, o Grêmio alcançaria a classificação se o centroavante Tuta tivesse uma noite de luxo. 

A esperança da torcida do Grêmio teria que se depositar no atleta, porque o jogador possuía um 

histórico de marcar gols importantes em partidas importantes. No subtítulo, a chamada é que 

“Atacante costuma fazer gols importantes em jogos decisivos”, e na matéria há um trecho que 

explica o critério usado para a construção do texto: “A classificação do Grêmio às quartas-de-

final da Libertadores passa pelos pés de Tuta. Ele entra em campo contra o São Paulo com a 

responsabilidade de guiar o time ao gol do São Paulo. Um caminho que fica mais claro para 

Tuta em jogos importantes, como o de hoje”. 

Outro critério usado para a matéria foi a personalização, que tem relação com a 

capacidade de ser notado para bom ou para ruim a pessoa em questão, no caso, Tuta, na 

classificação ou não do Grêmio.  
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Pós-jogo 

Quinta-feira, 10 de maio amanheceu e no jornal Zero Hora, a notícia referente ao Grêmio 

dizia: “Com bravura”. O título se deu pela forma com que a jornalista enxergou a vitória do 

Grêmio por 2 a 0 contra o São Paulo. O subtítulo teve um caráter de informação sobre o jogo: 

“Grêmio vence o São Paulo por 2 a 0 e pega o Defensor- URU” . No texto, a matéria discorre 

contando como foi a partida, modo visto pela repórter que cobriu ao jogo, Daniella Peretti. Ela 

falou do frio que fazia em Porto Alegre, falou do incentivo dos mais de 46 mil torcedores 

presentes no estádio e relatou os melhores momentos da partida. Os critérios de noticiabilidade 

usados na construção e produção do texto foram relevância, pois teve a preocupação de informar 

sobre os acontecimentos do jogo,  notoriedade, pela importância da classificação do Grêmio para 

seus torcedores e dramatização pela forma que contou a partida. O título também está 

enquadrado nestes critérios. Nelson Traquina diz que há relevância quanto mais se dá sentido da 

notícia ao acontecimento. (TRAQUINA, 2005, p.91). “O Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 0 e 

garantiu a vaga... diante de mais de 46 mil torcedores incansáveis...”  

 

B) Grêmio x Defensor (quartas-de-final) 

 

Pré-jogo 

 Os torcedores Cezzar Medina e Sílvio Medina compõem o assunto principal da matéria 

destinada ao Grêmio no dia 15 de maio. Residentes em Santana do Livramento, filho e pai, 

respectivamente, foram os primeiros torcedores a rumar para a capital uruguaia, Montevidéu, 

com o objetivo de assistir ao jogo no dia seguinte. O valor notícia para a construção do texto foi 

importância do acontecimento, pois Cezzar e Sílvio foram os primeiros torcedores de todo o 

estado a acompanhar o time em ‘terra inimiga’. Conforme Mauro Wolf, dentro do valor-notícia 

importância, há um item de visibilidade. Neste caso, a visibilidade se encaixa na matéria 

conforme explicado nas entrelinhas acima. No texto, a explicação de Wolf se define como “a 

visibilidade possibilita ser reconhecida fora do grupo de poder em questão”. (WOLF, 2002, 

p.202). O que explica que para se ter visibilidade, não é necessário a matéria ser voltada somente 

para um assunto político, por exemplo. O título “Pé na estrada” e o subtítulo “Torcida se 

mobiliza para apoiar o time no jogo contra o Defensor” se enquadram neste critério de 

noticiabilidade . O trecho “...Cezzar deve seguir pela estrada uruguaia em direção à capital do 
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país vizinho na noite de hoje. A viagem de cinco horas...”, relata como será o percurso dos dois 

torcedores até chegar ao estádio Centenário. 

 

Dia do jogo 

 O enfoque dado à matéria do dia do jogo entre Grêmio e Defensor, 16 de maio, no 

Uruguai foi, também, aos torcedores gremistas. Partindo do ponto de que o Grêmio enfrentaria 

um adversário forte, mas sem tradição em Taças Libertadores da América, e pelo time de 

Montevidéu não possuir grande número de torcedores, a notícia foi voltada para a ida de mais de 

sete mil torcedores acompanhar o Grêmio no Uruguai. O transcorrer do texto fala sobre os 

torcedores que chegaram um dia antes e aproveitavam o dia para conhecer a cidade e recepcionar 

a delegação gremista no aeroporto de Montevidéu. O título foi embasado na construção do texto 

com o nome: “Decisão em casa”, se referindo aos gremistas que acompanhariam a partida, 

dando a entender que o Grêmio jogaria no estádio Olímpico. Parte do texto explica o porquê do 

título: “Partiu de Capão da Canoa a primeira leva de torcedores dispostos a fazer o Grêmio se 

sentir em casa hoje no Centenário, na primeira partida contra o defensor...”. O critério de 

noticiabilidade usado na produção da matéria foi de dramatização, porque dá um lado emocional 

ao texto, de sentimento, quando se refere à importância de sete mil gremistas num jogo fora de 

casa, apoiar o time num momento importante da competição. Para Nelson Traquina, na 

dramatização, “entendemos o reforço de aspectos mais críticos, o reforço do lado emocional, a 

natureza conflitual”. (TRAQUINA, 2005, p.92). Mauro Wolf, por sua vez, explica que quando há 

um grande número de pessoas envolvidas em um acontecimento (sete mil gremistas em 

Montevidéu), “os jornalistas atribuem importâncias às notícias”. Nesta matéria, portanto, também 

se enquadra o critério de noticiabilidade quantidade de pessoas envolvidas. 

 

Pós-jogo 

O pós-jogo da primeira partida das quartas-de-final entre Grêmio e Defensor, dia 17 de 

maio, abriu espaço para o texto a partir da entrevista coletiva cedida pelo treinador gremista, 

Mano Menezes, após a derrota por 2 a 0. O repórter colheu alguns trechos da entrevista e 

construiu o texto com o desenrolar do jogo. O título é uma declaração do treinador: “Não 

jogamos nada”, e o subtítulo retrata a derrota e o dizer de Mano Menezes: “Grêmio leva 2 a 0 no 

Defensor no Uruguai e Mano Menezes critica o time”. O critério usado foi o de personalização, 
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pois o repórter Luís Henrique Benfica usou os pontos marcantes da entrevista com o comandante 

do Grêmio para falar da derrota e dar mais crédito à sua matéria. O critério de personalização 

acontece quando se dá enfoque principal há uma só pessoa importante dentro de um contexto, no 

caso, Mano Menezes. A pessoa envolvida foi valorizada no acontecimento. Conforme Nelson 

Traquina, “a importância da personalização é estratégia para agarrar o leitor, porque as pessoas se 

interessam por outras pessoas” (TRAQUINA, 2005, p, 92). Devido ao fato do Grêmio ter perdido 

o jogo, o leitor poderia não ler a matéria se fosse enfocada de forma diferente. Haveria um 

desinteresse em saber do jogo, pois seu time havia perdido. Mas, como as declarações foram 

dadas pelo comandante da equipe, o leitor se interessaria, pois só através do trabalho e das 

considerações do técnico o time poderia reverter o placar no jogo de volta. 

 
 
Pré-jogo 
 No dia 22 de maio, o jornal Zero Hora usou dois personagens para tratar de seu texto 

sobre o Grêmio. O repórter Luís Henrique Benfica entrevistou o goleiro Sebastian Saja e o meio-

campista Diego Gavilán. Os dois jogadores são de nacionalidades argentina e paraguaia, 

respectivamente. O foco da matéria se deu sobre a palavra “catimba”. “Catimba” é uma 

expressão usada no meio futebolístico, que significa malandragem durante a partida sob diversas 

formas, para enervar o adversário ou para obter proveito com a marcação, pelo juiz, de infração 

inexistente ou até de gol feito ilicitamente, segundo Haroldo Maranhão (1998). Como o jogo de 

quarta-feira (22 de maio de 2007) seria o da volta contra os uruguaios do Defensor, e pelo fato 

dos uruguaios terem vantagem de 2 a 0 do primeiro confronto, o Grêmio acreditava que o jogo 

poderia ser “catimbado”.  

Por falarem espanhol, Saja e Gavilán seriam os primeiros atletas do Grêmio a conversar 

com o árbitro da partida, que seria paraguaio, a fim de impedirem que o juiz Carlos Amarilla 

entrasse na “onda” dos uruguaios durante o transcorrer do jogo. Eles acreditavam que os atletas 

do Defensor demorariam para cobrar tiros de meta, simulariam lesões mais graves para os 

médicos entrar em campo e provocariam os jogadores do Grêmio, induzindo-os a receber cartões 

amarelos. O título da matéria é “Olho na catimba” e o subtítulo “Grêmio quer evitar antijogo 

uruguaio na decisão de amanhã”.  Os critérios de noticiabilidade existentes para a construção e 

produção do texto são relevância e personalização. A relevância existe porque o termo catimba 
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interessa e influencia os membros da comunidade futebolística. O critério personalização é usado 

pelo fato de criar a notícia embasada na entrevistas dos dois atletas.  

 

Dia do jogo 

 “O caminho do meio” é o título da matéria sobre o Grêmio no dia 23 de maio. Segundo o 

texto, o Grêmio seria capaz de se classificar para as semifinais da Taça Libertadores somente se o 

meio-campo estivesse ajustado. E este ajuste passaria pelos jogadores, Sandro, Gavilán, Tcheco e 

Carlos Eduardo. O subtítulo diz que “A busca por outra façanha começa por Sandro, Gavilán, 

Tcheco e Carlos Eduardo”. No texto, uma passagem remete ao envolvimento da matéria: “passa 

pelo meio-campo a classificação do Grêmio... o setor terá papel decisivo no jogo de hoje....”. O 

critério de noticiabilidade relevância se encaixa nesta matéria, pois o jornalista consegue passar 

para o leitor que realmente o Grêmio só vai conseguir se classificar se seu meio-campo for 

competente. Conforme Mauro Wolf, “o interesse da história está ligado às imagens que os 

jornalistas tem do público... do ponto de vista insólito, das pequenas curiosidades que atraem a 

atenção”. (WOLF, 2002, p.205). Neste caso, o meio-campo do Grêmio detalha esta curiosidade 

do leitor. 

 

Pós-jogo 

 Na manhã de 24 de maio, Zero Hora publica em seu espaço destinado ao Grêmio o título 

“Irresistível”. No subtítulo vem o dizer: “Grêmio outra vez mostra força em casa, vence nos 

pênaltis e está nas semifinais”.  O texto especifica o empenho que o time teve em alcançar o 

resultado, se refere à torcida que apoiou durante todo o tempo e relembra a mística da camisa do 

Grêmio, das façanhas passadas de chegar a grandes resultados decorrentes de grandes esforços. A 

dramatização é o critério de noticiabilidade, porque o texto se refere às fortes emoções que todo 

o estádio passou durante a noite do jogo. “Um dos poucos sinais que costumam robustecer a 

mística da imortalidade gremista passou quase despercebido aos olhos dos quase 43 mil 

gremistas...”. 

 

C) Grêmio x Santos (semifinal) 

 

Pré-jogo 
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No dia 29 de maio, terça-feira, o título da matéria sobre o Grêmio foi “Como marcar o 

melhor”. O subtítulo diz “Carlos Eduardo sugere esquema para vigiar Zé Roberto”. A 

construção da matéria se deu por um contraponto. O jogador do Grêmio Carlos Eduardo estava 

na sala de conferências do clube concedendo uma entrevista coletiva sobre sua convocação à 

Seleção Brasileira. Em meio a tantas perguntas surgiu o assunto “time do Grêmio”. Na quarta-

feira, o Grêmio enfrentaria o Santos pela semifinal da Taça Libertadores da América. Zé Roberto 

era apontado como o melhor jogador da equipe santista. Questionado sobre o enfrentamento, 

Calos Eduardo sugeriu uma fórmula para conter este jogador durante o jogo. O critério de 

noticiabilidade usado na matéria foi inesperado. E foi inesperado porque Carlos Eduardo sugeriu 

um esquema de jogo para o Grêmio dando a entender que ele que era o treinador, como se ele 

tivesse liberdade para escalar a equipe. Para Nelson Traquina, “o inesperado acontece quando 

irrompe e surpreende a expectativa da comunidade jornalística”. (TRAQUINA, 2005, p.84) Na 

matéria, o trecho “Se eu fosse o treinador, colava o Gavilán ou o Nunes em cima dele,” confirma 

o critério. 

 

Dia do jogo 

O título da matéria do Grêmio, no dia 30 de maio, teve o mesmo personagem que na 

matéria de 9 de maio. Novamente Tuta foi o assunto principal. Os critérios de noticiabilidade 

foram os mesmos: notoriedade e personalização. O título “Hora de tutar” lança o sentimento 

que está na hora do centroavante marcar, fazer gols. Na matéria de 9 de maio, Tuta estava em alta 

porque vinha fazendo gols decisivos, mas passadas três semanas, sua situação era outra: a falta de 

gols. Mas devido ao fato de que centroavantes geralmente fazem gols em momentos importantes, 

o jornal objetivou ressaltar a presença de Tuta no jogo e fazer com que a torcida não perdesse as 

esperanças em seu jogador. O texto se refere ao jejum de gols que Tuta sofria, mas cita a 

esperança do atleta em dar a volta por cima no jogo contra o Santos, válido pela semifinal da 

Taça Libertadores da América. No subtítulo, a frase “Centroavante Tuta promete quebrar a 

escassez de gols na competição”, ajuda a ressaltar os critérios de noticiabilidade usado pelo 

repórter na construção e produção do texto. Nelson Traquina diz que notoriedade se dá quando é 

enfocada a “condição de ator principal do acontecimento” e personalização quando se “valoriza a 

pessoa envolvida no acontecimento” (TRAQUINA, 2005, p.79 e 92). 
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Pós-jogo 

“Pelé tinha razão”. Este foi o título da matéria referente ao Grêmio do jornal Zero Hora 

do dia 31 de maio. O subtítulo informa que o Grêmio venceu o Santos por 2 a 0 e com o 

resultado, levaria vantagem para o confronto da volta no dia 6 de junho. O texto remete o leitor 

aos melhores momentos da partida e dá mais ênfase aos autores dos gols: Tcheco e Carlos 

Eduardo. Para a formação do título, o critério de noticiabilidade utilizado foi notoriedade, pois 

fez menção a Pelé, ex-jogador do Santos e considerado o Rei do Futebol, que declarou que tinha 

medo de enfrentar o Grêmio, pois considerava os gaúchos uma equipe forte, difícil de ser 

vencida. Há também o critério qualidade da história que se encaixa no item equilíbrio, pois as 

declarações de Pelé mantém despertada a atenção do público. Para Wolf, “o equilíbrio traz a 

necessidade de manter despertos a atenção e interesse do público”. (WOLF, 2002, p.209). 

 

Pré-jogo 

No dia que antecedeu o segundo jogo das semifinais da Libertadores entre Grêmio e 

Santos, 5 de junho, a matéria do jornal Zero Hora sobre o time gaúcho deu ênfase nos maus 

resultados que a equipe alcançava jogando longe de sua torcida, fora de Porto Alegre. Mesmo 

arrancando com a vantagem de dois gols do primeiro jogo, na capital gaúcha, o Grêmio 

enfrentaria dificuldades frente aos santistas, pois os paulistas dispunham de bons resultados nos 

jogos em casa, no estádio Vila Belmiro. O título da matéria “Mudança de atitude” reforçada pelo 

subtítulo “Jogadores prometem mesma ousadia dos jogos em casa”, traz à análise, que o critério 

usado foi interesse público e dramatização. O que levou o repórter a construir a matéria a partir 

destes critérios foi alertar ao torcedor que a vantagem de 2 a 0 não significaria que a classificação 

para a final estava garantida. Pois haveria mais 90 minutos de jogo, e nada estava ganho. Para 

reforçar esta idéia, usou declarações de jogadores que falavam de cautela, para conquistar a 

classificação. No texto, pode-se confirmar os critérios: “Parece simples, mas na prática a missão 

do Grêmio contra o Santos pode ser mais difícil do que aparenta. O retrospecto como visitante 

neste ano é decepcionante... é uma chance para mostrar que não temos medo de jogar fora de 

casa...”  

 

Dia do jogo 
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O critério de noticiabilidade usado na construção da notícia referente ao Grêmio no dia 6 

de junho foi personalização e dramatização. Em pauta, os treinadores. Mano Menezes e 

Vanderlei Luxemburgo foram protagonistas da matéria. O texto fala do confronto particular que 

os dois treinadores participariam para armar de forma correta suas equipes. Usado este critério, 

fica explícito que o treinador que soubesse escalar com mais equilíbrio seu time, se classificaria 

para a final. O critério dramatização se refere ao seguinte trecho. “Quando o Grêmio entrar em 

campo... terá pela frente um adversário à altura de sua imortalidade”. A matéria é entitulada 

“Pela final”, e confirma estes critérios. 

 

 

Pós-jogo 

“Haja coração”. “Grêmio recuou, deixou o Santos fazer 3 a 1, mas assegurou lugar na 

decisão”. O título e subtítulo da matéria referente ao Grêmio no dia 7 de junho, diz em todas suas 

palavras o critério de noticiabilidade usado na construção do texto: dramatização. No texto, a 

matéria é composta pela narração do repórter dos principais lances do jogo. Mas a notícia abre 

com mais dois critérios de noticiabilidade: notoriedade e relevância. A partir do apito final do 

jogo o Grêmio se credenciava a mais um momento importante de sua história. O time do sul 

estava classificado para mais uma final de competição continental. A partir daquele momento, era 

interesse de todos os leitores esta conquista e era notável a participação do Grêmio no meio 

esportivo da América do Sul. Evidencia-se estes critérios no trecho: “Quando Diego Souza 

acertou um chute forte no ângulo de Fábio Costa, definiu a volta do clube a uma decisão após 12 

anos. E foi sofrido”.  

 

D) Grêmio x Boca Juniors (Final) 

 

Pré-jogo 

 No dia 12 de junho, o título da matéria referente ao Grêmio do jornal Zero Hora foi “À 

espera de um vôo”. O subtítulo traz a frase: “Delegação não conseguiu viajar ontem por atraso 

de avião que vinha de Buenos Aires”. Na noite anterior, o Grêmio viajaria para a capital 

Argentina para o primeiro jogo da final da Taça Libertadores da América. O motivo do atraso do 

avião que levaria o Grêmio para Buenos Aires, se deu em função da forte neblina, na Argentina. 
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Os jogadores e comissão técnica tiveram de esperar por oito horas para conseguir embarcar. O 

critério de noticiabilidade usado na construção da matéria foi inesperado. O inesperado, neste 

aspecto, provocou caos entre os integrantes da delegação gremista e até mesmo na confecção da 

matéria, que tardou o horário de fechamento da edição. Conforme Nelson Traquina, “é um tipo 

de acontecimento com noticiabilidade que subverte a rotina, que provoca um caos na sala de 

redação”. (TRAQUINA, 2005, p.84). O trecho “O vôo estava marcado para as 19h35min... mas 

houve atraso no vôo da Varig que viria da Argentina”, complementa a explicação sobre o 

critério. 

 

 

Dia do jogo 

A matéria de quarta-feira, dia 13 de junho, dá continuidade à matéria do dia anterior. 

“Madrugadão antes de jogar a final” (título) relata no texto como foi a viagem, pois o repórter 

Luís Henrique Benfica acompanhou a delegação gremista, e como seriam as horas que 

antecederiam ao jogo. Devido ao atraso, o Grêmio chegou em Buenos Aires no dia do jogo, às 

5h10min. O critério de noticiabilidade usado foi dia noticioso. Este valor notícia ocorreu porque 

não havia outro assunto a ser tratado que não fosse a descrição da viagem. Pois nada demais 

havia acontecido, pois os jogadores estavam dentro de um avião. O atraso do vôo na noite 

anterior fez com que o dia posterior não tivesse novidade, portanto, este critério de 

noticiabilidade. Segundo Nelson Traquina, o dia noticioso se enquadra nesta notícia pois, “os 

acontecimentos estão em concorrência com outros acontecimentos. Cada dia jornalístico é um 

novo dia, uns dias ricos e outros pobres de valores-notícia”. (TRAQUINA, 2005, p.90). O 

subtítulo fala que “Grêmio chegou a Buenos Aires às 5h10min, depois de oito horas”. 

 

Pós-jogo 

O editor executivo da Editoria de Esportes de Zero Hora foi quem escreveu a matéria do 

dia 14 de junho, relacionada ao Grêmio. David Coimbra relatou os melhores momentos da 

derrota gremista de 3 a 0 para o Boca Juniors. No título “Aflitos é aqui”, o jornalista utilizou o 

critério de noticiabilidade de amplificação. O leitor teve de expandir seus pensamentos e 

relembrar de 2005, quando o Grêmio venceu o Náutico por 1 a 0, em Recife, voltando à elite do 

futebol brasileiro. A épica partida rendeu até um DVD entitulado, A batalha dos Aflitos, 
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referindo-se ao grande jogo que aconteceu no estádio do Náutico, chamado de estádio dos 

Aflitos. Para Nelson Traquina, o critério se dá quando mais amplificado o acontecimento, mais 

possibilidade tem a notícia de ser notada”. (TRAQUINA, 2005, p.91). No transcorrer do texto, os 

critérios usados são dramatização e consonância. O trecho abaixo explica: “Por uma dessas 

ironias peculiares do futebol, o Grêmio perdeu por 3 a 0 para o Boca Juniors, ontem, no estádio 

da Bombonera, justamente na noite em que fez sua melhor partida fora de casa, nessa Copa 

Libertadores da América. O Grêmio não se intimidou com o urro mítico do estádio do Boca, não 

se submeteu à pressão do seu poderoso adversário e não recuou, como em outras 

oportunidades”. 

 

 

Pré-jogo 

No dia 19 de junho, terça-feira, o jornal Zero Hora optou em noticiar o torcedor do 

Grêmio e seus leitores através do adversário. A notícia era do Boca Juniors, em uma espécie de 

alerta e formas de preparação que a equipe Argentina tinha para o jogo final da taça Libertadores 

da América. O repórter Luís Henrique Benfica foi enviado a Buenos Aires para cobrir o último 

treino do Boca em seu território antes da decisão. O repórter desvendou as armas do Boca Juniors 

para a partida. O título da matéria foi “Controlar o meio, o plano do Boca”. O texto discorre 

apontando a forma com que a equipe iria se postar em campo. “Nem ousado, nem excessivamente 

recuado. O Boca Juniors pretende controlar o meio-de-campo para sair com o título na decisão 

de amanhã”, dizia parte do texto. O critério de noticiabilidade usado no texto, segundo Mauro 

Wolf, foi relativo ao meio de comunicação. Porque a notícia sobre os argentinos seria um modo 

diferente de abordar a questão Grêmio e até mesmo “ajudar” a equipe gaúcha a “ver” seu estilo 

de jogo para o confronto. Foi uma idéia propriamente da Editoria em focar o adversário e 

resguardar as armas do time local.  

 

Dia do jogo 

A matéria sobre o Grêmio, de 20 de junho, o dia da final da Taça Libertadores de 2007 

inclui vários critérios de noticiabilidade. Critérios relativos ao público, dramatização e 

personalização. O título traz dramatização, o que os torcedores poderiam esperar do confronto da 

noite: “A grande paixão em jogo”. Paixão por esporte, por futebol, pelo clube do coração e por 
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título. No texto, traz ao leitor tudo sobre o confronto. Horário da partida, como chegar ao estádio, 

os campeões de toda a história das Libertadores, descreve o estilo de apitar do árbitro do jogo e o 

que cada equipe precisa para ser campeã. No critério personalização, apontam para dois 

jogadores de cada time, que podem vir a ser decisivos no confronto.  No caso do Grêmio, o 

torcedor poderia depositar sua esperança no título nos pés de Carlos Eduardo e Diego Gavilán. 

No trecho a seguir, aponta-se o critério: “Aos 27 anos, Gavilán passa pela melhor fase de sua 

carreira. Foi um dos grandes em campo no jogo da Bombonera. Cresce sua importância hoje 

com a ausência de Sandro Goiano”. Por fim, o valor notícia de notoriedade, se enquadra no 

contexto geral, no todo da matéria. Trata-se de uma final de Taça Libertadores da América. 

 

Pós-jogo 

Mais uma vez, por um critério de organização jornalística, foi David Coimbra, editor-

chefe dos Esportes de Zero Hora que escreveu a matéria referente ao Grêmio no dia 21 de junho. 

“Paixão e tristeza”, título da matéria, aborda através do critério de dramatização, o ocorrido na 

noite anterior, no estádio Olímpico. O Grêmio perdeu por 2 a 0 para o Boca Juniors e deixou 

escapar o sonho de ser três vezes Campeão da América. O texto, como na partida na Argentina, 

foi narrado e construído a partir da percepção de David Coimbra. Ele explica os porquês que 

fizeram o Grêmio ser derrotado pelo Boca. “Nem toda a comovente fé de sua torcida, nem os 

foguetes... nem as brigas nas horas que antecederam o jogo, nem as ameaças dos dirigentes, 

nada, nada foi suficiente, ontem à noite, para o Grêmio subjugar o futebol superior do seu 

adversário...” (trecho do texto). Só o fato da notoriedade do acontecimento para o mundo do 

futebol torna a notícia importante. Num contexto assim, é permitido dizer que o texto não está 

encaixado em um determinado critério de noticiabilidade, mas, sim, o acontecimento, o “evento” 

Grêmio x Boca Juniors, serve para ser noticiado. Pelo espaço que o esporte tem na sociedade, 

para a tradição do país no esporte, e pelo significado que o futebol tem no território nacional, e 

especificadamente, no território gaúcho. Já que a questão era Grêmio.  
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7 Considerações Finais 

 
            O trabalho teve como objetivo de identificar os critérios de noticiabilidade utilizados pela 

Editoria de Esportes do jornal Zero Hora, na cobertura do Grêmio Football Porto Alegrense na 

Taça Libertadores da América de 2007. Os jogos analisados corresponderam às oitavas-de-final, 

quartas-de-final, semifinais e final da competição.  

Em primeira análise, a pesquisa observou que o jornal deixava de publicar em suas 

notícias, neste período analisado, aspectos técnicos e táticos do time, para focar sua matéria 

somente em um determinado atleta. Isso motivou o pesquisador a verificar, então, o que leva a 

Editoria de Esportes de Zero Hora a não publicar notícias sobre o que diz respeito ao time, e, sim, 

a um determinado jogador.  

Ao fazer a análise do tema proposto, verificou-se que o jornal Zero Hora tem preferência 

em focar, individualmente, cada pauta sobre o time, em vez da preparação da equipe. Esse fato se 

dá pela permanente busca da Editoria em noticiar o diferente, em aprofundar o assunto no que 

não é corriqueiro. Principalmente, nos dias de pré-jogo e dia do jogo, as matérias abordam temas 

que tem, na maioria, um jogador como foco, pelo fato da Editoria de Esportes acreditar que 

aquele atleta poderá resolver a partida, dar a vitória ao time. O que não se torna relevante, pois 

nestes momentos das competições, em que o time é um candidato real ao título, o leitor procura 

saber mais sobre os detalhes que cercam o jogo, o que aconteceu no treino, do modo tático em 

que o treinador armou sua equipe, da maneira que os atletas irão se comportar em campo.  

Não existe a preocupação por parte da Editoria de Esportes de Zero Hora quanto aos 

modos como os treinadores ajustam suas equipes para os enfrentamentos. Nota-se que faltam 

notícias sobre a forma que o Grêmio enfrentaria seus adversários. Poderia ter sido enfocado nas 

matérias, por exemplo, notícias sobre a forma de marcação do time, se seria sob pressão, se seria 

meia-linha, ou se o Grêmio esperaria o adversário em seu campo de defesa e partiria para os 

contra-ataques assim que a bola fosse roubada. Se a marcação seria individual ou por zona, ou se 

algum jogador adversário receberia marcação especial.  

Outro fator que também deixou de ser noticiado se refere às armas de ataque do Grêmio. 

Caberiam matérias sobre as jogadas pelo setor esquerdo, levando em consideração o potencial 

ofensivo do lateral Lúcio, ou os chutes de meia distância de Sandro Goiano, Diego Souza e 

Tcheco. Jogadas de escanteio e faltas pelas laterais, aproveitando a boa estatura da equipe, bem 
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como aspectos de formação tática do time, não tiveram o enfoque que poderia qualificar a 

cobertura jornalística. 

Na categoria pós-jogo, há textos que descrevem as derrotas, mas apontando erros 

individuais ou de toda a equipe, não de um determinado setor, o que implicaria em esquema 

tático. Nesta categoria, entende-se o formato de notícias da Editoria de Esportes do jornal Zero 

Hora, pois, sabe-se que as matérias pós-jogo são discorridas da visão que o repórter teve da 

partida. Como tática para prender o leitor, usa-se a dramatização em primeiro plano, seguidas de 

detalhes do jogo eleitos pelo repórter propriamente dito. 

No período analisado, diante dos resultados obtidos nas análises qualitativa e quantitativa, 

verificou-se que das 24 matérias, apenas uma aborda aspectos técnicos e táticos. A matéria é 

sobre o Boca Juniors, do dia 19 de junho, e corresponde a categoria pré-jogo. Na categoria dia do 

jogo, apenas uma vez fala-se em aspecto tático, na matéria que diz respeito à chance do Grêmio 

se classificar, se o setor de meio-campo de sua equipe for eficiente, publicado no dia 23 de maio. 

Neste contexto, estas duas matérias equivalem a 8,3% das 24 analisadas. O percentual comprova 

efetivamente o quanto são ignoradas as matérias que falam do grupo de jogadores do time. 

A categoria pré-jogo apresenta duas matérias que dão enfoque para um personagem. 

Entende-se que nesta categoria, é interessante focar a notícia em algum jogador, e por ser em 

duas matérias, considera-se um número bom. Na categoria dia do jogo, há quatro matérias das 

oito que fazem parte desta categoria, que abordam um personagem, ou seja, 50% das notícias do 

dia do jogo correspondem a abordagem de algum personagem da equipe. O número é muito alto, 

ao constatarmos que das outras quatro notícias restantes, três são focadas em torcedores, ou 

viagens. Considera-se que nesta categoria, por se tratar do dia do jogo, a Editoria de Esportes de 

Zero Hora fica em débito com o leitor. Pois acredita-se que, por se tratar do dia em que o 

enfrentamento vai acontecer, todos os aspectos que envolvem a partida deveriam ser abordados.  

Ao relacionar as 16 matérias analisadas nesta pesquisa de pré-jogo e dia do jogo, pelo 

menos 11, quase 70% delas, foram construídas com os critérios de noticiabilidade equivocados. 

Pois poderiam ter dado outro enfoque. Nas matérias de pós-jogo, onde predomina a 

dramatização, deve-se levar em consideração que a essência do futebol é a emoção e a bola na 

rede, o que dá crédito às matérias publicadas pelo jornal Zero Hora.      

Ao entender este formato de se fazer notícia no jornal Zero Hora, pensa-se que é valida a 

estratégia usada para criar um personagem como ator principal do jogo. Mas em contrapartida, 
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acredita-se que em determinadas situações, a Editoria fica devendo aos torcedores e ao leitor, 

porque quando se trata de jogos decisivos, como os analisados, em que todas as atenções são 

destinas às partidas, poderia-se explorar ao máximo a preparação da equipe para o enfrentamento, 

abordando aspectos como formação tática, jogadas ensaiadas, pontos a serem explorados e 

cuidados defensivos. Isso instiga a curiosidade do leitor e do admirador do esporte.  
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