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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho final de graduação é analisar o discurso jornalístico utilizado pelos 
jornalistas Ruy Carlos Ostermann e Wianey Carlet nas colunas esportivas do Jornal Zero Hora 
(pertencente ao Grupo RBS), de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por meio dessa pesquisa 
verificou-se que ambos os colunistas utilizam em seus textos, expressões regionalistas e 
jargões futebolísticos com o intuito de familiarizar o leitor e criar uma identidade do mesmo 
com o jornal. Através de uma análise de discurso o trabalho visa identificar estes termos, 
evidenciando os fatores e estratégias dos colunistas para a utilização dessa linguagem 
específica. Foram referências para este trabalho, autores como Charaudeau (2006), Maranhão 
(1998), Capinassú (1988), José Marques de Mello (2003), Pinto (2002) Coelho (2003) e 
Fellipi ( 2006). 
 

Palavras-chave: Regionalismo. Futebol. Jargões futebolísticos. Opinião. 

 

 

ABSTRACT   
 

The goal of this final graduation work is to review the journalistic speech used by the 
journalists Ruy Carlos Ostermann and Wianey Carlet  in the sports columns of the Zero Hora 
Newspaper (property of the RBS Group), from Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Through this 
research, it was verified that both columnists use in their texts, regional expressions and 
soccer jargons in order to familiarize and to create an identity with the reader and the 
newspaper. Through an analysis of the speech, the work focuses on identifying these terms, 
showing the factors and strategies of the columnists for using this specific language. Authors 
like Charaudeau (2006), Maranhão (1998), Capinassú (1988), José Marques de Mello (2003), 
Pinto (2002), Coelho (2003) and Fellipi (2006) were references for this work. 
 

Keywords: Regionalism. Soccer. Soccer Jargons. Opinion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de produção jornalística é um conjunto de tarefas que passa pela criação e 

elaboração da pauta, até a construção da notícia e a maneira como esta será veiculada. Para 

isso utilizam-se estratégias de direcionamento das informações, que envolvem diversos 

interesses da empresa jornalística. Existe um consenso universal entre os profissionais que 

trabalham na área que é a constante busca pela objetividade e imparcialidade. Uma tarefa 

impossível, levando em conta os interesses mercadológicos, políticos e culturais que 

caminham junto com o jornalismo. 

Se exercer o jornalismo com neutralidade é uma tarefa difícil, o que dizer dos 

jornalistas que trabalham com o gênero opinativo, como por exemplo, os colunistas de jornais 

e revistas. Estes profissionais apresentam em seus textos, conteúdos com um ponto de vista já 

formado e que podem ser tendenciosos e impositivos, podendo o leitor concordar ou não, de 

acordo com seu entendimento e formação. Este trabalho visa justamente entender o papel do 

colunista do jornal impresso. A sua responsabilidade com a informação e seu papel de 

mediador em uma área do jornalismo que envolve paixão, emoção e sentimento: a editoria de 

esportes. 

O esporte ganha destaque no cenário de notícias. O brasileiro gosta de opinar, ouvir e 

atualizar-se sobre o que acontece no mundo esportivo. O Brasil é o país do futebol, destaque 

no vôlei e ainda conta com grandes representantes em diversas modalidades. Atributos que 

fazem do esporte uma paixão nacional, e que ressaltam ainda mais, a importância de uma boa 

cobertura jornalística esportiva. 

Através do jornal impresso muitas pessoas se informam sobre os acontecimentos do 

mundo esportivo. Porém um fator contribui negativamente para a diminuição deste público 

nos últimos anos, a falta de tempo para a leitura. Com o advento tecnológico, as notícias 

instantâneas na internet, o ritmo de vida acelerado e o bombardeio de informações, cada vez 

mais, as pessoas têm menos tempo e disposição de ler o jornal impresso. É mais cômodo o 

cidadão buscar a notícia na internet, ou então, escutar pelo rádio, do que perder preciosos 

minutos folheando as páginas de um tablóide, que contem matérias extensas e detalhadas. 

 Em meio a este cenário, para aqueles que não perdem o hábito da leitura do jornal 

impresso, a coluna surge como alternativa para driblar a agitação do cotidiano. Seu conteúdo 

é dividido em tópicos curtos e informativos, e ainda possui a credencial de quem a assina 

embaixo. O colunista aborda assuntos históricos e factuais levando em conta a sua opinião 

sobre o assunto de acordo com sua formação e seu entendimento. Portanto, seu compromisso 
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com a verdade e com a informação torna-se ainda mais importante, pois além de informar o 

leitor, o colunista expõe seu ponto de vista sobre o fato, e se não tiver cuidado, pode 

manipular o leitor. 

O Jornal Zero Hora é o veículo de maior aceitação no Estado do Rio Grande do Sul e 

também é comercializado em todo país. Os colunistas esportivos Ruy Carlos Ostermann e 

Wianey Carlet fazem parte da equipe esportiva de Zero Hora, e são objetos deste estudo pelo 

recorrente uso de termos regionalistas e jargões específicos da linguagem futebol. Ambos 

jornalistas utilizam em seus textos, expressões próprias do povo gaúcho. Termos familiares e 

peculiares da tradição do Estado. Os dois são nascidos no Rio Grande do Sul, portanto, 

conhecedores da cultura e do vocabulário gaúcho, e incorporam esta linguagem em seus 

textos opinativos. Por estarem em contato diariamente com a imprensa esportiva, agregam 

também o vocabulário específico do futebol em suas colunas. O que o jornalista Wianey 

Carlet, denomina “Futebolês”.  

Com isso, a importância desta pesquisa em entender os fatores que levam os dois 

colunistas a fazerem o uso destas expressões. Uma linguagem específica que pode levar 

muitos leitores ao não entendimento da informação. Por meio de uma análise de discurso, 

serão analisadas seis edições do mês de agosto das colunas esportivas do jornal, onde foi 

possível identificar o freqüente uso desses termos.  

A pesquisa será realizada por capítulos, onde serão abordados tópicos que falam desde 

o surgimento do jornal impresso, a responsabilidade do jornalismo opinativo, o discurso 

jornalístico e as rotinas produtivas da redação do Jornal Zero Hora. 

No capítulo dois (2) será apresentado uma contextualização da cobertura jornalística 

esportiva no Brasil, levando em conta sua trajetória, o jornal impresso, as dificuldades 

presentes nas redações do país, a importância da especialização do repórter e as questões de 

mercado que caminham junto com o jornalismo moderno. 

No capítulo três (3) aborda-se o gênero jornalismo opinativo e a importância deste no 

meio da comunicação. O que é a coluna e a responsabilidade do jornalista na hora de emitir a 

sua opinião. 

No capitulo quatro (4) encontra-se um breve histórico do jornal Zero Hora, seu 

funcionamento, suas rotinas produtivas, seus colunistas e principalmente como o veículo 

expressa o gênero opinativo em seu periódico. Será apresentada uma descrição do perfil dos 

colunistas analisados, uma entrevista com Wianey Carlet,  além do posicionamento do editor-

chefe do jornal e do editor-chefe da editoria de esportes de Zero Hora. 



 9

No capítulo cinco (5) o trabalho discute sobre o discurso jornalístico e suas 

interpretações. O “acontecimento comentado”, conforme classificação de Patrick Charadeau 

(2006), linguagem regionalista como informação e o uso de jargões futebolísticos na coluna 

esportiva. 

O sexto capítulo (6) será destinado à análise dos termos identificados nas colunas de 

Ruy Carlos Ostermann e Wianey Carlet para o entendimento do problema lançado como 

norteador da pesquisa. 

Por fim, as considerações finais, apresentadas a partir dos dados e informações que 

foram coletadas durante o desenvolvimento do trabalho. 
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2 JORNALISMO ESPORTIVO E A POPULARIDADE DO FUTEBOL  
 
 
 
 A tradição dos jogos, a cultura do futebol e o interesse do brasileiro pelo esporte 

caminharam junto com a evolução e transformações do jornalismo esportivo. O esporte, com 

mais evidência, o futebol, passou a ser acompanhado com mais interesse pelo brasileiro, 

principalmente depois da conquista da Copa do Mundo de 1958 pela Seleção Brasileira. Até 

então, as próprias coberturas esportivas ganhavam pouco espaço nos tablóides e eram 

incapazes de disputar manchetes com outras editorias. 

 Muitos jornais de esportes surgiram ao longo do século XX, mas não conseguiam 

manter-se, e logo iam à falência. A cobertura esportiva brasileira passou por uma série de 

tentativas frustradas de se estabelecer no cenário nacional de notícias, até que foi 

incorporando-se ao jornalismo brasileiro. Um processo que evoluiu á medida que foram 

acontecendo às conquistas do país no cenário mundial do esporte. Principalmente a partir da 

década de 70 passamos a ter uma cobertura esportiva mais presente e de qualidade. Fato que 

não só chamou mais leitores para esta área, como também despertou interesse em diversos 

jornalistas em atuar nesta editoria.  

O esporte é um campo muito atraente da Comunicação Social, proporciona ao repórter 

o contato direto com celebridades, possibilita novas amizades e ainda pode oferecer, uma 

oportunidade do profissional trabalhar acompanhando a rotina do time do coração. Uma série 

de vantagens, mas que, muitas vezes, se chocam com algumas dificuldades encontradas neste 

segmento do jornalismo, como por exemplo, entrega e a disposição que precisa ter um 

jornalista esportivo para atuar na área. O repórter que acompanha esportes deve estar 

preparado para pautas cansativas e duradouras, além de interferências na vida pessoal, como 

abrir mão dos finais de semana e feriados, pois são justamente nestes dias que ocorrem os 

eventos do mundo esportivo, como jogos e competições. 

 Para muitos jornalistas de outras editorias, a área de esportes é a mais fácil de ser 

executada. Não exige tanto intelecto, nem conhecimento. Acontece que no Brasil, todos 

acreditam que tudo sabem sobre o mundo dos esportes e opinam a todo o momento sobre os 

mais variados assuntos do mundo esportivo, em destaque o futebol. Opinam com ares e 

segurança semelhante a um especialista. O que de fato, não são. Segundo Capinussú (1988, p. 

16) “o futebol e a vida do brasileiro caminham paralelamente, não importando as diferenças 

de grupos sociais, daí a popularidade do desporto”. 
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 Fazer jornalismo esportivo com qualidade é o grande desafio dos profissionais que 

atuam hoje nesta fatia de mercado. O repórter moderno precisa ser versátil. Pela manha está 

no campo de treinamento acompanhando o cotidiano dos jogadores, procurando destacar 

questões importantes que possam render uma boa matéria. Após os registros é preciso fazer o 

processo de edição da notícia (decupagem, trechos a serem cortados, declarações relevantes, 

etc.). No período da tarde, o repórter deve estar com a matéria finalizada e, preparado para 

uma nova cobertura midiática.  

É preciso muita dedicação e conhecimento. Não basta ter interesse, disposição e 

simplesmente gostar, necessita-se obter muitas informações sobre esportes, preservar boas 

fontes e manter uma boa relação com os representantes, patrocinadores, atletas e ex-atletas. 

Afinal, uma boa relação com pessoas ligadas ao meio esportivo, pode desencadear em uma 

matéria exclusiva ou um furo jornalístico. Nesta concepção Coelho afirma que: 

 
Nenhum repórter pode viver sem procurar informação exclusiva. É próprio da 
profissão, procurar o que ninguém ainda conseguiu. Manter o contato com a melhor 
fonte, conversar com o maior número de pessoas ligadas ao que parece estar prestes 
a acontecer (COELHO, 2003, p. 76). 

 

 O mundo esportivo é igual há tantos outros, repleto de celebridades, mitos e figuras 

lendárias. É preciso resgatar esses nomes, buscar respaldo na história para construir uma boa 

matéria no presente. Todo jornalista que se preze, preserva boas fontes, são elas que estão em 

contato com diferentes setores, que muitas vezes o repórter, dentro da redação não tem acesso. 

Com relação às fontes Luiz Amaral afirma que: 

 
Para o cumprimento da tarefa, o repórter tem que entrosar-se muito bem no meio, 
fazer amizades e captar a confiança de todos- do presidente ao último reserva. Da 
conversa com um, conversa com outro, surge uma notícia, uma idéia para 
reportagem, uma informação qualquer (AMARAL, 1982 p. 99). 

 

É como cobrir a cerimônia de aniversário de um grande Clube de Futebol e chegar ao 

evento e não saber qual o nome do Presidente, os atletas do elenco, os ídolos do passado, os 

times que marcaram época. O repórter não informado passa despercebido há muitas 

informações que acrescentariam em conteúdo jornalístico para a matéria. 

 Segundo Coelho (2003, p. 76), “não vale saber quem divulgou a informação em 

primeiro lugar. Vale sim quem deu a notícia com mais detalhes, com maior riqueza”. 

O futebol é o esporte mais representativo do jornalismo esportivo no Brasil, não é por 

caso que esta modalidade, segundo Coelho (2003) ocupa 80% das notícias das editorias 

esportivas da maioria dos jornais do país. A paixão, o sentimento e o elevado número de 
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pessoas que estão envolvidos com as notícias sobre esporte, geram um ambiente de debate e 

de opiniões. Os torcedores apaixonados querem saber sobre as atividades de seu time, as 

novidades, o treinamento, os jogadores que estão no departamento médico. Por estas questões 

a imprensa mobiliza um grande número de repórteres encarregados de cobrirem o dia-a-dia 

dos clubes brasileiros e deixar os torcedores informados. 

Nesse sentido, reflete-se sobre a responsabilidade do jornalista opinativo, que além de 

informar, expõe sua opinião ao leitor e deve ter cuidado para não persuadir o receptor a uma 

opinião pré-formada. O campo da comunicação é um constante espaço repleto de questões 

que são discutidas e que resultam em diversas teorias e análises como, por exemplo, a busca 

pela objetividade, pela imparcialidade jornalística, o risco do uso de jargões, as questões 

éticas, entre outras.  

Mas, é preciso destacar outro problema que interfere na rotina do jornalista que 

trabalha com veículo impresso, que é a falta de recursos das redações esportivas do país. Os 

repórteres de pequenas e médias redações esportivas, não dispõem dos mesmos recursos do 

que o repórter de televisão na hora de cobrir a matéria. Enquanto a TV investe na 

especialização do profissional e disponibiliza suporte para que este possa realizar um bom 

trabalho, os repórteres de jornal impresso são submetidos às precariedades de um ambiente de 

trabalho desfavorável. 

Segundo Bueno (2005, p. 27), as “redações esportivas de jornal impresso sofrem com 

a falta de suporte que possibilitam o repórter realizar um melhor trabalho”. 

No tópico a seguir será exposto um panorama dessa realidade em que estão expostos 

muitos jornalistas do meio esportivo. 

 

2.1 A REALIDADE DAS REDAÇÕES ESPORTIVAS 

 

 Quando falamos em grandes redações jornalísticas, como Folha de São Paulo, Jornal 

O Globo e Jornal Zero Hora estamos nos referindo a jornais estruturados e com boa aceitação 

em seus respectivos Estados. Nestas redações, as editorias são todas divididas, os que 

trabalham na economia, separados em uma ilha, os que escrevem sobre política em outra 

seção, uma divisão organizada e estruturada. Porém, nem toda redação é assim. 

 Na redação de Zero Hora, a editoria de esportes também tem seu espaço e seus 

componentes, há aqueles que escrevem diariamente no jornal e também os que ajudam na 

captação e na produção de informações. O jornal conta hoje com quinze jornalistas esportivos, 

um número expressivo, levando em conta a maioria das redações esportivas do país, que se 
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caracterizam pelo pequeno número de jornalistas e pelo baixo salário oferecido. Este último, 

talvez, o principal motivo que impulsiona muitos jornalistas á abandonarem o esporte e 

partirem para outras áreas da comunicação. 

A fuga para outra área que não é a de real interesse do jornalista é uma válvula de 

escape diante deste panorama no meio da comunicação. Uma escolha impulsionada pela 

necessidade de melhor remuneração. Neste sentido Coelho afirma que: 
 

No caso do jornalista esportivo, a contradição é mais grave porque a falta de 
anunciantes e a dificuldade que têm as redações de manter bons salários as 
empurram para a economia de guerra. E empurram o jornalista para outras áreas, 
cuja remuneração seja melhor  (COELHO, 2003, p. 46). 

 

No livro “Jornalismo Esportivo” de Paulo Vinicius Coelho, o autor cita o exemplo da 

Revista Placar que sobrevive somente pelo seu nome e pela forte marca da Editora Abril. 

Segundo Coelho (2003), em 1995 a redação mantinha 29 pessoas trabalhando, já hoje, conta 

apenas quatro jornalistas na cobertura esportiva. 

A diminuição do número de jornalistas e os baixos salários são uma realidade em 

decorrência da competitividade do mercado de trabalho. Muitos novos jornalistas querendo 

ingressar na área e dispostos a receberem o salário abaixo do piso, deixando sem opção os 

profissionais já experientes e que exigem qualificação e remuneração maior. A dificuldade 

financeira e a contenção de gastos da instituição acabam sobrando para os jornalistas, que 

aceitam as condições de trabalho e remuneração proposta ou acabam demitidos de seu cargo. 

Diante deste quadro, quem perde é o próprio leitor, que recebe informação menos qualificada 

(ou o jornalista ainda é novo, e, portanto está sujeito a erros), ou o profissional já é experiente 

e fica sobrecarregado de tarefas, não podendo dar tratamento especial a notícia e aprofundá-la. 

Nesta concepção Wilson da Costa Bueno afirma que: 

 
“Na era da internet e das modernas tecnologias em geral, surpreende, negativamente, 
que as editorias de esporte, as redações, de maneira geral, e profissionais (muitos 
deles de reconhecido prestígio e competência) não possam ter em mãos material que 
permita enriquecer a cobertura, como estatísticas, história dos clubes, perfil dos 
atletas etc” (BUENO, 2005, p. 18). 

 

Diante deste cenário e ambiente não favorável, sobram poucas alternativas para quem 

pretende trabalhar com jornalismo esportivo, ou se trabalha em um grande jornal estruturado, 

ou, o repórter estará sujeito a falta de suporte das pequenas redações, permanecendo na área 

somente aqueles que são de fato, apaixonados pelo que fazem. 
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2.2 ESPECIALIZAÇÃO COMO ALTERNATIVA 

 

Uma saída para aqueles que pretendem atuar através da mídia no meio esportivo é a 

especialização do repórter. O jornalista passa a aprofundar-se sobre determinado esporte, 

buscando respaldo em sua historia, em seus ídolos e nos fatos que marcaram a modalidade. 

Especializando-se no assunto, crescem as possibilidades do jornalista atuar em uma 

organização estruturada e fugir da realidade da maioria das redações. O repórter torna-se uma 

rica fonte de informações e conseqüentemente exibe maior confiança na apresentação de um 

fato, ou na hora de fazer um comentário específico. Com relação à especialização, Coelho 

afirma que: 
 

Não existe jornalista de esportes. Existe o jornalista, aquele 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, vôlei, de futebol, de automobilismo. Nunca de esportes 
(COELHO, 2003, p. 36). 

 

Trazendo o exemplo da televisão para o trabalho, o canal de TV a cabo, “Sportv” é 

hoje um veículo especializado em notícias do mundo do esporte, seus profissionais são 

conhecedores de assuntos específicos e beneficiados por uma organização que oferece suporte 

e ambiente favorável para o jornalista desempenhar sua função e construir uma boa matéria. O 

canal conta com jornalistas especializados e também com comentaristas, como, ex- atletas, 

que obtiveram sucesso em seus respectivos esportes e servem de respaldo no assunto. 

Toda essa organização se remete em credibilidade, o espectador confia na notícia, pois 

sabe que ela foi produzida por uma equipe que contém bons profissionais e que de fato, 

entendem do assunto. Esse exemplo da televisão pode ser trazido também para o jornal 

impresso. É de fundamental importância o conhecimento do jornalista na hora de falar sobre 

assuntos específicos. No jornal Zero Hora, a editoria de esportes conta com profissionais 

especialistas como Ruy Carlos Ostermann e Wianey Carlet que possuem larga experiência 

sobre o mundo esportivo. 

A especialização pode valorizar o trabalho jornalístico do repórter e credenciá-lo junto 

a seus leitores, ganhando o jornalista em reconhecimento e o leitor em qualidade. Uma 

alternativa para fugir dos baixos salários e também uma forma de investir na carreira 

profissional. Unindo o útil ao agradável. 

 

 



 15

2.3 O ESPORTE COMO OBJETO DE MERCADORIA  

 

Como qualquer outra área do jornalismo, o esporte segue pressões de toda ordem 

(política, cultural, econômica e mercadológica), essa última talvez, o fator mais influente na 

produção jornalística, porque o esporte é um negócio que movimenta muito dinheiro em todo 

mundo, e por trás de muito dinheiro, existe muita pressão e poder. 

 Algumas notícias esportivas recebem tratamento diferenciado, por se tratarem de 

acontecimentos que envolvem interesse político e mercadológico. Certo editor dará prioridade 

maior à determinada matéria, por pressão de patrocinadores, parcerias, e até mesmo de 

empresários ligados a instituição jornalística. No livro Comunicação, Esportes e Tendências, 

2005, Wilson da Costa Bueno, ressalta que esse direcionamento da notícia pode ser 

considerado normal.  

Segundo Bueno (2005, p. 15), “o esporte não pode, sob nenhuma hipótese, ser visto 

como uma atividade imune à ação de outros interesses ou aspectos (econômicos, sociais, 

culturais, políticos) porque, com isso, ele se descontextualiza e, certamente fica difícil 

entender por que algumas coisas nele ocorrem”. Portanto o jornalista que for trabalhar com 

esportes, deve estar sujeito a acatar ordens de direcionamento de matérias que muitas vezes é 

o oposto da verdadeira abordagem que gostaria de dar ao fato como contextualiza Patrick 

Charadeau: 

 
O poder nunca depende de um único indivíduo, mas da instância na qual se encontra 
o indivíduo e da qual ele tira sua força. Essa instância deve ter capacidade de gerir e 
influenciar os comportamentos dos indivíduos que vivem em sociedade e, para isso, 
deve dotar-se de meios restritivos: regras de comportamento, normas, sanções ( 
CHARADEAU, 2006, p. 18). 

 

Outra questão de mercado é o sensacionalismo exacerbado que algumas figuras do 

mundo esportivo recebem por parte da imprensa. São elogios excessivos que acabam 

comprometendo a própria ascensão do atleta. Tudo isso devido a interesses de empresários e 

investidores que estão por traz das notícias.  

 Apesar de muitos não perceberem, o esporte já serviu muitas vezes como pano de 

fundo para desviar a atenção de assuntos que dizem respeito a outras áreas, como escândalos 

políticos, queda da moeda, déficit na economia do país, aumento de impostos, entre outros. 

Uma crise financeira sai facilmente de foco com a conquista de uma copa do mundo, por 

exemplo. A imprensa sensacionaliza a conquista. Estampa nas capas de jornais e revistas a 

vitória, o patriotismo, e enche o brasileiro de orgulho novamente. O povo se acalma e a crise 
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passa despercebida. Charadeau argumenta sobre a preparação do acontecimento midiático e 

afirma que: 
 

O acontecimento é suscitado porque é preparado e provocado por tal ou qual setor 
institucional- particularmente o setor do poder político- que faz pressão junto às 
mídias com fins estratégicos (desviar a atenção da opinião pública com relação a um 
problema, provocar descontentamento sobre uma medida social para fazer passar 
outras, revelar um escândalo para a imprensa para encobrir outro caso etc) 
(CHARADEAU, 2006, p. 138). 

 

Pressões de toda ordem, desvio de atenção, e direcionamento planejado caminham 

juntos com o jornalismo moderno. Uma grande redação é na verdade, uma grande empresa 

jornalística. E uma empresa que visa lucros, segue uma tendência de mercado em benefício 

próprio. A política, a economia, a página policial, o esporte são produtos comercializados da 

empresa jornalística. Para estas editorias há uma questão de mercado que deve ser cumprida 

por aqueles que trabalham na instituição. 
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3 O GÊNERO OPINATIVO 

 

Todo jornalista trabalha, ou pelo menos, deve trabalhar, buscando a imparcialidade e a 

objetividade na hora de escrever o texto. Uma tarefa praticamente impossível de ser 

concretizada, levando em conta, fatores relevantes no meio da comunicação, como questões 

de mercado, de editorial e até mesmo de ordem política. 

Se já é difícil escrever da maneira mais neutra possível em matérias jornalísticas, 

quando nos referimos a “jornalismo opinativo”, que a subjetividade do jornalista aparece de 

forma mais visível, é muito mais complicado. Um fato normal. Afinal é seu dever posicionar-

se sobre aquilo que escreve, seja na coluna, editorial ou qualquer gênero do jornalismo 

opinativo. 

A opinião surge como um gênero do jornalismo, onde sua principal finalidade é 

informar e expor o pensamento interpretativo. É necessário conhecimento para analisar as 

questões e apresentar prognósticos a quem lê a informação. Muitos leitores precisam de uma 

primeira opinião, ou de várias opiniões, para tomar um posicionamento. Segundo Erbolato 

(1991, p. 36) a “interpretação é uma palavra que, até certo ponto significa mostrar o que está 

abaixo da superfície”. 

Existe uma diferença que é bastante discutida no campo da comunicação, que é o ato 

de interpretar o fato e o ato de opinar sobre o fato, apesar de caminharem juntos, são dois 

procedimentos diferentes. Muitas vezes a opinião pode ser tendenciosa, a mídia pode 

construir um acontecimento com intuito de desviar a atenção ou até mesmo de gerar um 

debate sobre determinado tema, que é intencionalmente escolhido. Segundo Charadeau (2006, 

p. 18), “as mídias não transmitem o que ocorre na realidade social, elas impõem o que 

constroem do espaço público”. 

Como uma segmentação do jornalismo, o gênero opinativo surge como uma 

alternativa para o leitor interar-se de maneira mais profunda em algum assunto especifico. Um 

respaldo que serve como referência para o leitor na hora de tomar uma posição sobre o tema. 

 

3.1 JORNALISMO OPINATIVO NO BRASIL 

 

A expressão jornalismo opinativo é sinônimo de muitas discussões e diferentes 

classificações de autores, não só no jornalismo brasileiro, como na Europa e nos Estados 

Unidos. No Brasil, o texto opinativo aparece sob diversas formas, editorial, coluna, artigo, 

crônica, carta do leitor, charges, entre outras. No Livro “Jornalismo Opinativo”, José Marques 
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de Melo define as categorias jornalísticas no Brasil em duas: informativa, onde caracterizam-

se (nota, notícia, reportagem e entrevista) e opinativa (editorial, comentário, artigo, resenha, 

coluna, crônica, caricatura e carta). Levamos em conta as classificações de Marques para 

entendermos melhor cada um dos gêneros opinativos.  

O editorial é o espaço destinado á opinião ou visão da empresa jornalística, seja 

política, cultural ou ideológica. Este segmento geralmente encontra-se na primeira página do 

jornal. 
 

Desde o momento em que a imprensa deixou de ser empreendimento individual e se 
tomou instuição, assumindo o caráter de organização complexa, que conta com 
equipes de assalariados e colaboradores, a expressão da opinião fragmentou-se 
seguindo tendências diversas e até mesmo conflitantes. Isso é uma decorrência do 
processo de produção industrial, pois a realidade captada e relatada condiciona-se á 
perspectiva de observação dos diferentes núcleos emissores (MELLO, 2003, p. 101). 

 

Outro gênero é o comentário, que é mais usado em rádio e televisão, porém quando 

falamos de jornal impresso este se encaixa dentro da coluna, portanto, abordaremos este 

tópico mais a frente.  Outro modelo de jornalismo opinativo conhecido é o artigo, que 

representa matéria ou texto jornalístico, onde alguém desenvolve alguma idéia ou expressa 

sua opinião. Geralmente é encontrado em seções especiais, onde pessoas escrevem sobre 

determinado assunto e expressam seu conhecimento através de texto argumentativo. 

No livro jornalismo opinativo de José Marques de Mello (2003, p. 122), Martin 

Vivaldi define o conteúdo de artigo como o “escrito, de conteúdo amplo e variado, de forma 

diversa, na qual se interpreta, julga ou explica um fato ou uma idéia atual, de especial 

transcendência, segundo a conveniência do articulista’. 

Resenha ou crítica é outro gênero do jornalismo opinativo, este mais usado para fazer 

uma análise sobre uma obra, um filme ou até mesmo sobre um texto. A crítica geralmente é 

exercida por especialistas da área do assunto abordado, pois é preciso muita fundamentação 

para avaliar uma obra. Segundo Amaral (1982, p. 142), “criticar uma obra é “avaliar seu 

mérito à luz do gosto do crítico, ou de um corpo de critérios de natureza estética, ou um dos 

princípios da sã razão e bom gosto”. 

Não esquecendo de falar de um gênero do jornalismo opinativo, o mais importante 

neste trabalho, que é a coluna, esta que é sempre assinada pelo seu autor e geralmente tem 

uma página definida dentro do jornal para facilitar a procura do leitor que lê diariamente a 

opinião de um, ou, outro colunista.  

Um jornal de grande expressão apresenta vários colunistas em diversos assuntos, é 

uma forma de dar credibilidade aos fatos e minimizar um problema que ao longo dos anos, 
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vem fazendo com que o público do jornal impresso seja cada vez menor, á falta de tempo para 

a leitura. Devido ao ritmo de vida acelerado da sociedade moderna, a coluna é hoje um 

recurso para o leitor se informar sobre um assunto, sem perder muito tempo. Textos breves e 

objetivos, com a opinião e a credencial de quem a assina. Neste sentido Luiz Amaral explica o 

sucesso da coluna no Brasil: 

 
O Personalismo do brasileiro, seu gosto de brilhar, de luzir, sua inadaptação natural 
a tudo quanto significa trabalho de equipe, anônimo, o mesmo personalismo que 
gerou um Jânio Quadros acima dos partidos e um Garrincha no futebol, criou, 
juntamente com o trepidante ritmo de vida atual, que obriga o leitor a dispor apenas 
de poucos minutos para a leitura do jornal, condições ideais à aclimação da coluna 
em nosso país  (AMARAL, 1982, p.154).  

 

Por isso, o papel deste profissional é de extrema importância, pois mais do que 

informar, ele expõe seu ponto de vista e de certa forma, impõe uma opinião ao leitor, que 

pode ou não concordar, de acordo com seu entendimento. O ideal é o colunista apresentar um 

prognóstico para o problema, e não impor uma solução definida, manipulando o leitor. O ato 

de manipulação pode ser facilmente executado, de modo que o leitor não perceba que está 

sendo alvo deste procedimento e passe imune a manipulação. Neste sentido Charadeau afirma 

que: 

 
Para manipular, é preciso um agente da manipulação que tenha um projeto e uma 
tática, mas é preciso também um manipulado. Como o manipulador não tem 
interesse em declarar sua intenção, é somente através da vítima do engodo que se 
pode concluir que existe manipulação. A questão, então, é saber quem é o 
manipulado, fato que, para as mídias, remete à questão de saber quem é o alvo da 
informação (CHARADEAU, 2006, p. 18). 

 

Algumas notícias recebem diferentes formas de abordagem. Elas têm como objetivo 

atingir determinado público, e para isso, utilizam- se estratégias de comunicação que passam 

despercebidas aos olhos do leitor. O Brasil dispõe hoje de diversos colunistas respeitáveis e 

que fazem jornalismo opinativo com qualidade e seriedade, uma evolução deste gênero que 

logo que surgiu, apresentava característica menos informativa e mais diversional.  

 

3.2 A INSERÇÃO DA COLUNA NO BRASIL 
 

A coluna no Brasil foi importada dos Estados Unidos, onde este gênero é praticado 

desde o início do século. No início servia como espaço para fofocas e notícias irrelevantes 

como cobertura de aniversários, banquetes, entre outras. Mas com o tempo este cenário foi 

mudando e a coluna caminhou para um direcionamento segmentado. Surgiram as colunas 
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econômicas, policiais, esportivas e também voltadas para assuntos gerais e ligadas ao público 

feminino. 

Esta segmentação gerou o nascimento de figuras importantes nas colunas dos jornais 

brasileiros, e despertou o interesse em muitos que estavam envolvidos com o jornalismo em 

trabalhar com o gênero opinativo. Era uma forma de atuar na área de seu interesse e fugir da 

tradicional forma de construção da notícia, como por exemplo, o Lead. Outro fator que 

atribuiu para o sucesso da coluna foi a sua delimitação do assunto e o texto resumido, 

interpretado e de fácil localização para o leitor que vive na correria do cotidiano. 

Segundo Erbolato (1991, p. 28), o “jornal precisa ser adquirido diariamente. Dentro de 

suas inúmeras páginas, de tamanho geralmente incômodo, de manuseio desconfortável, o 

leitor terá de localizar a matéria de seu interesse e conseguir tempo para lê-la”. A coluna 

permite ao leitor tomar um posicionamento sobre um assunto, muitas vezes quem está lendo 

algo sobre determinado tema, não consegue realizar uma interpretação sobre o fato, é preciso 

partir de um pensamento já formado, para depois tomar uma posição. Neste sentido a coluna 

serve como referência para o leitor tomar um posicionamento. 
 

O motivo desse prestígio é que a coluna não é o resumo dos principais 
acontecimentos do dia, mas “a explicação íntima desses fatos, o dado que faltou ao 
grande noticiário e que não chegou ao conhecimento do público, o lado pitoresco do 
acontecimento, o detalhe curioso, a história particular de cada decisão” (AMARAL, 
1982, P. 155). 

 

Escrever em uma coluna é um privilégio para poucos. Além de fugir da tradicional 

forma de abordagem das notícias, o colunista desfruta de liberdade em seus textos. Devido a 

sua importância e prestígio, conhece muitas fontes, e através delas, trabalha também com a 

antecipação dos fatos, a notícia em primeira mão. Segundo Mello (2003 p. 140), a “coluna 

tem como espaço privilegiado os bastidores da notícia, descobrindo fatos que estão por 

acontecer, pinçando opiniões que ainda não se expressam, ou exercendo um trabalho sutil de 

orientação da opinião pública”. 

É importante para o leitor a opinião deste ou daquele colunista. Eles servem de 

respaldo na construção de pensamentos do próprio leitor. Neste sentido cresce a 

responsabilidade do profissional que trabalha com este gênero. 

Em decorrência desta aceitação da coluna por parte dos leitores, os jornais investem 

cada vez mais nestes profissionais do gênero opinativo. Hoje em dia, muito artistas, 

advogados, médicos e especialistas escrevem nos periódicos dos jornais de todo país. Uma 

forma de dar credibilidade aos fatos e também de apresentar o autor do conteúdo, de modo 
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que este possa responder por suas declarações. Trazendo como referência o jornal Zero Hora 

de porto Alegre, que apresenta em seu corpo de funcionários mais de trinta (30) colunistas 

que escrevem textos opinativos. Uma prova do crescimento desse segmento da comunicação.  
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4 O JORNAL ZERO HORA 

 

Fundado na cidade de Porto Alegre no dia 4 de maio de 1964, o jornal Zero Hora é o 

veículo de comunicação de maior circulação no estado do Rio Grande do Sul e um dos jornais 

mais vendidos do país. Possui uma tiragem que gira em torno de 174 mil exemplares. Sua 

sede atual localiza-se na Rua Erico Veríssimo, número 400, na capital gaúcha. Um jornal 

mantido pelo grupo RBS, que é uma marca de credibilidade na imprensa na gaúcha. O grupo 

RBS (Rede Brasil Sul de Comunicações) hoje conta no Estado do Rio grande do Sul com três 

canais de televisão (Canal Rural, TV COM, RBS TV), e mais oito emissoras de rádio, quatro 

(4) AM, e quatro (4) FM. O grupo ainda é responsável pela circulação de mais sete jornais 

impressos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. São eles: Zero Hora, Diário Gaúcho, 

Jornal de Santa Catarina, Diário de Santa Maria, O Pioneiro, Diário Catarinense, Hora de 

Santa Catarina e A Notícia, de Joinvile. 

No jornal Zero Hora, as edições são divididas por editorias, onde são noticiados 

assuntos sobre política, economia, mundo, geral, polícia, esportes e também destina espaços a 

charges, colunas e artigos, além do espaço do leitor e da visão editorial do veículo. Cada 

editoria é separada por ilhas dentro da redação. As reuniões de pautas acontecem três vezes ao 

dia, a primeira às 10 horas da manha, onde os coordenadores de produção de cada editoria 

apresentam as pautas, discutem, descartam e reformulam as idéias. Uma no inicio da tarde, e, 

a última por volta das 18 horas. Esses horários podem variar de acordo com os 

acontecimentos. O formato do jornal é tablóide e seu corpo disponibiliza cerca de 50 páginas 

diárias. 

Segundo o Editor Chefe do jornal Zero Hora, Altair Nobre, o veículo segue uma linha 

de pensamento formada, mas cada jornalista desfruta de total liberdade na apresentação de 

idéias e opinião na hora de redigir os textos. Nobre afirma que o fato de dar liberdade aos 

jornalistas, não quer dizer que ele concorde ou discorde com a opinião dos mesmos, é que 

essa é uma questão de identificação pessoal. Ainda ressalta que essa divergência de opiniões é 

interessante para o próprio leitor que terá vários argumentos para tomar o seu posicionamento. 

O editor adverte que o veículo sofre todo tipo de pressão, tanto de anunciantes, como de não 

anunciantes. Mas garante que a verdade jornalística prevalece na hora de noticiar um fato, 

independente de qualquer influência interna ou externa. 
NOBRE, Altair, entrevista ao pesquisador, no dia 24/08/2008. 
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4.1 A FACE DO JORNALISMO OPINATIVO EM ZERO HORA 

 

 O jornal Zero Hora conta hoje com trinta e três (33) colunistas em sua equipe. Vinte 

(20) que escrevem diariamente e treze (13) que se alternam semanalmente, distribuídos nas 

editorias de política, economia, gastronomia, moda, gente e esportes. No Segundo Caderno, 

são mais treze que se alternam semanalmente no jornal. 

 Trinta e três colunistas é o número de profissionais que executam a função do 

jornalismo opinativo. Alguns nomes possuem mais prestígio e identificação com o povo 

gaúcho, outros menos. Mas o fato é que o jornal proporciona a seus leitores um elevado 

número de opiniões de diferentes colunistas, que expõem seus pontos de vistas de acordo com 

seus conhecimentos. Segundo Amaral, (1982, p. 154), “Dentro da organização, o colunista 

desfruta de prestígio acima dos demais redatores, priva com os diretores e chega a discutir 

orientação política com a cúpula gerente”. 

  Os profissionais que desenvolvem jornalismo opinativo no jornal Zero Hora são: 

Rosane de Oliveira, Paulo Santana (assuntos gerais), Ana Amélia Lemos (política), Lurdete 

Ertel (informe econômico), Roger Lerina (Contra Capa e Segundo Caderno), Mariana 

Bertolucci (RS Vip), Ricardo Stefanelli (Carta do Editor) Marco Aurélio e Cia (página de 

humor), Bete Duarte (Gastronomia), Célia Ribeiro (Etiqueta, no Donna), Martha Medeiros 

(Domingo, no Caderno Donna), Moacyr Scliar (Página 3 e Caderno Vida), Xico Gonçalves 

(Moda, no Caderno Donna), Gilberto Leal (Sobre Rodas).  

 Já na editoria de esportes trabalham cerca de quinze profissionais, sendo cinco 

desses colunistas esportivos. São eles, Paulo Roberto Falcão, Mário Marcos, David Coimbra 

(quartas e sábados), Wianey Carlet e Ruy Carlos Ostermann. Outros nomes escrevem com 

alternância no segundo caderno, como Kledir Ramil, Luiz Antônio de Assis Brasil, Luis 

Augusto Fischer e Claudio Moreno, Diana Corso, Sérgio Faraco, Letícia Wierzchovski, Pilla 

Vares, Liberato Vieira da Cunha, Zé Pedro Goulart e Ricardo Silvestrin, Nilson Mariano e 

Nico Fagundes. 

 Editor chefe do jornal Zero Hora, há um ano e seis meses, Altair Nobre, explica que 

o jornalismo opinativo é importante para o posicionamento dos leitores. “Muitos colunistas 

convergem num diagnóstico, mas divergem na solução para este mesmo diagnóstico, um fato 

normal do jornalismo, que é a própria cara da sociedade brasileira, ou seja, diversificada”. 

Explica o editor chefe da redação. 

Nobre ressalta a importância desse choque de opiniões e destaca que cada leitor pode 

concordar ou não de acordo com sua linha de pensamento. Apesar de não conhecer 
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pessoalmente todos os colunistas, o editor garante que todos profissionais do gênero opinativo 

dispõe de total liberdade na descrição de seus textos e que estes passam apenas pro revisão 

gramatical e não de conteúdo. “Não conheço todos os colunistas, minha relação com alguns 

deles, é a mesma relação que existe do colunista com o leitor”.  

 

4.2 OS COLUNISTAS ESPORTIVOS DE ZERO HORA 
 

Atualmente a editoria de esportes do jornal Zero Hora conta com quinze jornalistas, 

sendo destes, quatro colunistas diários. São eles, o ex-jogador e técnico de futebol Paulo 

Roberto Falcão, o Jornalista Mário Marcos, que responde pelo quadro “bola dividida”, o 

Radialista e Jornalista Wianey Carlet e o também Jornalista, Radialista e Professor, Ruy 

Carlos Ostermann. A partir do tema proposto, levando em consideração o uso de termos 

regionalistas e jargões futebolísticos nas colunas de esportes de ZH, os jornalistas Ruy Carlos 

Ostermann e Wianey Carlet serão os colunistas analisados neste trabalho, porque em suas 

colunas encontrou-se o maior número de fragmentos objetos deste estudo. 

Ruy Carlos Ostermann nasceu na cidade de São Leopoldo em 26 de setembro de 1934. 

Professor, formado em Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

lecionou em alguns colégios de Porto Alegre e também na própria UFRGS como docente de 

Psicologia da Educação. Já na área da política, durante dois mandatos foi Deputado Estadual, 

e no ano de 1987 foi nomeado primeiro Secretário de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Sul. 

 Iniciou seus trabalhos e seu envolvimento com o jornalismo em 1962, na Companhia 

Jornalística Caldas Júnior, onde teve oportunidades na Rádio Guaíba, Folha da Tarde, Folha 

da Manhã e Folha da Tarde Esportiva. No ano de 1978 foi para a RBS, onde permanece até 

hoje como comentarista dos programas “Sala de Redação” e “Diário Gaúcha Entrevista”. 

Escreve diariamente na coluna de esportes do Jornal Zero Hora e é uma figura muito 

respeitada no meio esportivo por jornalistas e críticos. 

O outro colunista analisado é Wianey Carlet, que nasceu no dia 16 de julho de 1949 na 

cidade de Três Passos, Rio Grande do Sul. Seu nome de batismo é João Wianey Carlet. 

Wianey é casado e pai de duas filhas 

Começou sua carreira como radialista no ano de 1969, na Rádio Sideral, de Getúlio 

Vargas, logo após trabalhou na Rádio Erechim e depois seguiu seus passos rumo à capital. 

Em Porto Alegre trabalhou na antiga Rádio Cultura, Rádio Guaíba e por último a Rádio 
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Gaúcha, onde permanece até hoje no programa sala de redação. Escreve diariamente no jornal 

Zero Hora há 14 anos. É considerado um jornalista polêmico e que não mede palavras. 

 

4.3 O COLUNISTA WIANEY CARLET 

 

4.3.1 Entrevista com o Jornalista Wianey Carlet 

 

Qual sua origem, sua idade? Estado Civil? Filhos? 

W.C - Sou natural de Três Passos, RS. Sou casado, tenho duas filhas, uma de 22 outra de 24 

anos. 

 

Há quantos anos você trabalha no jornal Zero Hora? 

W.C- Comecei minha carreira na comunicação no Rádio em Getúlio Vargas, depois passei 

por Erechim, até chegar a Porto Alegre onde trabalhei no Correio do Povo e estou a 14 anos 

no Jornal Zero Hora. 

 

Você como colunista. Qual a importância do jornalismo opinativo no meio da comunicação? 

Especificamente no jornal Zero Hora? 

W.C- O jornalismo opinativo deve ser visto apenas com um elemento assessório na formação 

da opinião pública. A interpretação dos fatos pode ser melhor feita por um jornalista atento, 

dedicado e que acompanha os fatos do que por um leitor comum. A interpretação deve ajudar 

o leitor a tomar um posicionamento, mas não deve ser a única fonte de conteúdo do leitor. 

 

Você acredita que o comunicador esportivo através da sua argumentação pode induzir o leitor 

a um pensamento pré- estabelecido? 

W. C- Eu acho que pode, mas não gosto quando isso acontece. Acho que o torcedor, leitor ou 

ouvinte tem que ter sua própria opinião. Ele pode é buscar ajuda para sedimentar aquilo que 

pensa, mas não deve se basear exclusivamente na opinião do comentarista. Mas a realidade é 

esta. Muitos precisam da opinião para toma uma posição. 

 

Você costuma usar expressões típicas regionalistas, típicas do povo gaúcho em sua coluna. 

Qual a sua intenção na escolha desses termos? Qual o objetivo dessa linguagem regionalista? 

W. C- Eu não uso muito, e quando uso, é com naturalidade, sem forçar a barra. A linguagem 

jornalística deve ser universal, deve ser compreendida por todos. É valido em espaços 
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específicos, de vez em quando você coloca uma expressão que cabe ao assunto, até para 

enriquecer o vocabulário de pessoas de outros lugares. Mas não sou muito adepto a 

expressões nativistas do povo gaúcho. Uso de acordo com a situação. 

 

Com relação aos jargões futebolísticos também presentes em sua coluna? É algo comum a 

utilização desta linguagem específica pela imprensa esportiva? Com você observa este fato? 

W. C- O uso é cada vez menor, mas ainda acontece , porque é inevitável, porque é a 

linguagem do futebol. Assim como o economista fala o economês, o futebolista fala o 

“futebolês”, nada mais natural. A linguagem própria do ambiente do futebol. 

 

Você tem total liberdade na hora de escrever seus textos, ou eles passam por uma triagem 

antes de serem veiculados? 

 W. C- Absoluta liberdade. Se não tivesse liberdade para escrever, não seria colunista, nem 

aceitaria trabalhar. Afinal eu já assino aquilo que escrevo e sou responsável por isso. Aqui na 

RBS não há nenhuma interferência, nem indicativa de ângulos de abordagem. 
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5 A PRÁTICA DO DISCURSO JORNALÍSTICO 

 

O discurso jornalístico há muito tempo é alvo de estudo entre diversos autores que 

procuram evidenciar a importância e a presença deste segmento na área jornalística. Nada é 

por acaso, todo discurso segue uma ordem, uma tendência, sempre com intuito de atingir 

objetivos e finalidades. No livro “Discurso das mídias, 2006”, Charaudeau, define os modos 

discursivos em três categorias: “relatar o acontecimento”, “comentar o acontecimento” e 

“provocar o acontecimento”. 

 O acontecimento relatado é aquele em forma de narrativa, onde o jornalista descreve o 

acontecimento. Através do discurso ele informa, contextualiza e apresenta detalhes do fato. 

 
Relatar o acontecimento tem como conseqüência construí-lo midiaticamente: no 
instante mesmo que ele é relatado, constrói-se uma notícia no espaço temático de 
uma rubrica. A notícia é objeto de um tratamento discursivo desenvolvido sob 
diferentes forma textuais: de anúncio (os títulos), de notificação ( as notas), de 
relatório (artigo) etc. É o que se denomina “acontecimento relatado” (AR) ( 
CHARADEAU, 2006. p. 152). 

 

Um exemplo de acontecimento relatado seriam as matérias diárias, onde as 

informações são apresentadas ao leitor em forma de narrativa, respondendo a questões básicas 

que possam situar o leitor. 

 Já o “acontecimento comentado” é próprio do gênero “jornalismo opinativo”. É a 

visão do profissional ou especialista em cima de um ponto factual. O jornalista informa o 

acontecimento e ao mesmo expõe sua visão sobre o assunto. Através de sua argumentação, ele 

pode seduzir o leitor, fazendo com que este se posicione sobre o fato. Lembrando que este 

posicionamento pode ser favorável, ou não, de acordo com o entendimento do leitor. Segundo 

Charadeau (2006, p. 176) o “comentário argumentado impõe uma visão do mundo de ordem 

explicativa. Não se contenta em mostrar ou imaginar o que foi, o que é ou o que se produz; o 

comentário procura relevar o que não se vê [   ]”. Na mesma linha de pensamento o autor 

descreve que o leitor pode “[   ] aderir ou rejeitar o comentário, seguindo sua razão”. 

“Além do “acontecimento comentado” e do “acontecimento relatado”, existe uma 

terceira categoria de modo discursivo, o “acontecimento provocado”. Este segmento se 

caracteriza pela escolha da própria mídia, sobre o que deve ser discutido no meio social. A 

mídia gera uma pauta, e, a partir desta, cria-se um debate entre os cidadãos comuns em torno 

do assunto. Estes acontecimentos geralmente são difundidos através da imprensa, recheados 

de muito sensacionalismo e espetacularização.  
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Provocar o acontecimento é de certa forma, escolher um tema para ser refletido entre 

as pessoas, de modo que esta reflexão tenha repercussão na sociedade. É um direcionamento 

tendencioso da mídia. Segundo Charadeau (2006, p. 191), “ao decidir o que deve ser 

discutido, as mídias convencem a opinião pública de que o debate social é o que elas 

apresentam”. Porém, provocar os acontecimentos, pode fazer com que seja desviado o 

verdadeiro enfoque da questão a ser discutida, prejudicando o leitor, que terá uma noticia 

mais sensacionalista e menos informativa. 

Ainda para Charadeau, (2006, p. 191), “fazer da informação um objeto de espetáculo é 

arriscar-se a ultrapassar as instruções do contrato, a eliminar a finalidade informativa em prol 

da captação, e a cair num discurso de propaganda com fins de auto-promoção”. 

Em decorrência do objeto de estudo, e da abrangência das classificações, falaremos 

neste capítulo sobre “comentar o acontecimento”, que é a classificação que se enquadra 

melhor dentro do gênero jornalismo opinativo. O comentário é a visão mais detalhada de um 

fato. O comentarista procura evidenciar aquilo que não está perceptível, ou aquilo que o leitor 

comum não consegue enxergar em um texto. Através de sua interpretação, tem como objetivo 

esclarecer um assunto que ao leitor parece obscuro. O ato de interpretar requer conhecimento 

e argumentação do autor na hora de partir para uma proposição definida.  Nesta concepção, 

Charaudeau afirma que:  
 

“Não há comentário sem que o sujeito informador expresse um ponto de vista 
pessoal, e por isso apesar de suas próprias denegações. O sujeito o faz, 
conscientemente ou não, expondo sua própria opinião (tomada de posição no debate 
de idéias), ou formulando uma apreciação subjetiva (projeção de sua afetividade) [   
]. Diz-se que as mídias não têm de tomar posição, que devem mostrar neutralidade, 
mas sabe-se que essa neutralidade é ilusória (CHARADEAU, 2006, p. 180). 

 

Pode ser considerado um fato normal o leitor comum passar despercebido a muitas 

questões e indagações presentes em um texto. O bombardeio de informações, as mensagens 

ocultas e uma linguagem diferenciada daquela que o receptor esta acostumado, podem levar 

ao não entendimento de uma questão proposta em um texto por determinado autor. Nesse 

sentido, cresce a importância de um discurso que seja de fácil entendimento pelo receptor. O 

próprio mediador deve buscar uma linguagem que possa estabelecer uma conexão com o 

leitor. Emissor e receptor falando a mesma língua, criando a interatividade e a familiarização 

de um mesmo vocabulário. 

Segundo Pinto (2002, p. 67), “A interação consiste em interpelar e estabelecer relações 

de poder com o receptor, na tentativa de cooptá-lo de agir sobre ele ou sobre o mundo por seu 

intermediário”. 
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Cativar o leitor através do discurso, fazer com este sinta-se em conexão direta com o 

emissor é uma estratégia muito utilizada pelos meios de comunicação. É uma maneira de 

buscar audiência, nos casos da TV e do Rádio e de captar cada vez mais leitores, quando 

falamos em jornal impresso. Neste sentido Pinto define a produção textual como uma forma 

de seduzir o leitor: 

 
Ao produzirem um texto para se comunicar, as pessoas utilizam a linguagem verbal 
e outros semióticos (como as imagens) três funções básicas: construir o referente ou 
universo de discurso ou mundo do qual seu texto fala (função de mostração), 
estabelecer os vínculos socioculturais necessários para dirigir-se ao seu interlocutor 
(função de interação) e distribuir os afetos positivos e negativos cuja hegemonia 
reconhece ou quer ver reconhecida (função de sedução) (PINTO, 2002, p. 65). 

 

O discurso está presente em todas as formas de comunicação, no jornalismo não é 

diferente. É alvo de análises e prognósticos entre diversos autores e serve já serviu como 

método de pesquisa de muitos estudos. Procura-se entender a prática do discurso para 

esclarecer melhor questões que estão inseridas dentro do campo da comunicação, como 

interesses mercadológicos, linha editorial, argumentação e opinião jornalística.  

 

5.1.1 Termos regionalistas 

 

Cada País, Estado, Região ou cidade possui especificidades próprias. Sejam elas por 

gostos, tradições ou costumes que preserva determinada civilização. Neste sentido a 

globalização tem ajudado bastante em expandir culturas, ampliar os vocabulários e até mesmo 

criar uma interação com pessoas de diferentes lugares. Mas algumas tradições são preservadas 

e mantidas com fidelidade por aqueles que cultivam o legado de seu povo. Tradições estas 

que acabam tornando-se costumes restritos a determinada região ou localidade. 

Esta segmentação, ou, não expansão de cultura, atinge diretamente o campo da 

comunicação, no sentido de criar tendências especificas de um povo e de preservar um 

vocabulário restrito e de conhecimento de um só local. No Brasil, muitos Estados identificam-

se com seus hábitos e cultivam costumes e tradições muito parecidas. Porém há lugares com 

identidades representativas mais expressivas do que outros, caso dos Estados do Nordeste e 

do Rio Grande do Sul.  

Os gaúchos possuem uma identidade cultural muito forte, talvez a mais marcante de 

todos os Estados do Brasil. Lendas, hábitos, costumes, crenças, além da influencia direta da 

Revolução Farroupilha solidificam esta natureza de sentimento bairrista no povo gaúcho. 



 30

Legados de uma cultura marcante, mas que quando inseridas no campo da comunicação, mais 

especificamente no campo jornalístico, remetem a um problema a ser discutido, a linguagem 

restrita e regionalista. 

O uso de expressões típicas de uma região pode ser considerado um fato normal se 

considerarmos a comunicação entre os indivíduos. Mas quando se fala em jornalismo, uma 

linguagem que deveria ser universal, isso pode gerar um problema de não entendimento de 

linguagem. 
 

“Em nosso caso não se trata exatamente de diferenças lingüísticas para caracterizar 
atos não –intencionais de desvio, mas apenas para situar determinados termos que o 
comunicador do nordeste usa ao transmitir um jogo de futebol, que ás vezes se 
tornam pouco claros aos ouvintes do Sul e vice-versa. Existe, então, uma reportagem 
impregnada de termos regionais às vezes classificados de grosseiros por habitantes 
de outra região” (CAPINUSSÚ, 1988, p. 20).  

 

A linguagem regionalista, mais especificamente no jornal impresso é uma forma de 

criar uma identidade com seu leitor. Opta-se por determinados termos próprios da cultura 

regional, como forma de aproximar o leitor e interagir com o mesmo através de uma 

linguagem que é de seu conhecimento. A idéia é que emissor e receptor contextualizem um 

mesmo fato, na mesma linguagem, com o mesmo sentido para ambos. Nesta concepção Pinto 

afirma que:  
 

“Ao nos assumirmos como emissores ou coemissores de um evento comunicacional, 
desde aqueles primeiros momentos em que na primeira infância acordamos para a 
comunicação e a linguagem, estamos entrando no amplo mundo das representações 
(conhecimentos e crenças), das relações e identidades sociais, e aceitamos alguma 
forma de controle social” (PINTO, 2002, p. 44). 

 

Em busca dessa reciprocidade é que muitos comentaristas esportivos buscam termos 

específicos e palavras próprias de uma cultura que possam seduzir o leitor, criando uma 

aproximação e um vínculo de compromisso, entre quem emite e quem recebe a mensagem. A 

opção de determinado sinônimo na hora de construir a frase é decorrente do público alvo que 

irá consumir o produto. Opta-se pelo vocabulário de maior aceitação entre os receptores. 

Segundo Charadeau (2006, p. 118), o “discurso circulante é uma soma empírica de 

enunciados com visada definicional sobre o que são os seres, as ações, os acontecimentos, 

suas características, seus comportamentos e os julgamentos a eles ligados”. 

 A escolha de uma linguagem específica e a forma de comentar um acontecimento são 

procedimentos que caminham junto com a questão mercadológica envolvida numa empresa 
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de comunicação. Por isso, uma comunicação com fins de reforçar uma identidade cultural e 

estabelecer um vocabulário local pode ser considerada como aceitável por Patrick Charadeau. 

 Para Charadeau (2006, p. 117), o “espaço público não pode ser universal, ao 

contrário, é dependente das especificidades culturais de cada grupo, mesmo que se possam 

notar semelhanças entre alguns deles pelo fato de pertencerem à mesma área cultural”. 

Como principal representação do espaço público, a mídia é diretamente responsável 

por esta linguagem. Ela exerce forte influência sobre a sociedade atual, ditando tendências, 

estilo de vida e determinados hábitos a serem seguidos. Por isso, a criação de uma identidade 

cultural ou o reforço desta identidade é um fato presente no jornalismo, que destina 

consideráveis espaços a questões ligadas ao regionalismo local. É o que argumenta Ângela 

Fellipi (2006). 

 
“Ocorre uma apropriação das culturas regionais pela mídia, que as devolve ao 
público com nova roupagem, resultando também na mercantilização da etnia. Nesse 
movimento, novas identidades são forjadas, e a mídia pode homogeneizar ou 
fortalecer as culturas regionais e, portanto, criar novas identidades culturais. E como 
os meio de comunicação de massa são uma instituição das mais influentes na 
sociedade atual, seu papel na criação/ recriação ou reforço de identidade é central” 
(FELIPPI, 2006, p. 13). 

 

A linguagem regionalista está inserida no atual jornalismo brasileiro, termos e 

expressões que já viraram hábitos, e que por isso hoje, passam despercebidas diante de nossos 

olhos. Uma linguagem que é incorporada ao vocabulário de alguns, mas que também pode 

levar muitos leitores que desconhecem “tais termos” ao não entendimento de uma notícia ou 

comentário. Principalmente quando o veículo comunicacional que emite essa mensagem é 

distribuído a leitores de todo o país. 

 

5.1.2 Jargões futebolísticos 

 

Experimente colocar em uma mesa redonda, uma pessoa que não tem muita ligação 

com esportes e que pouco sabe sobre futebol, juntamente com dois especialistas da área para 

discutir e analisar uma partida. Certamente essa pessoa, ficaria tímida e se calaria diante do 

conhecimento dos outros dois especialistas, um fato normal. 

 Porém, além de somente observar, esse sujeito ouviria termos e jargões, que sequer 

imaginaria o que poderiam representar. Termos que seriam falados com naturalidade pelos 

especialistas esportivos e que seriam de fácil compreensão para todos aqueles que estão 

envolvidos com o cenário esportivo, os jargões futebolísticos. O uso de jargões específicos no 
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futebol é muito freqüente, tanto nas transmissões televisivas, quanto nos comentários 

daqueles que trabalham analisando jogos. São expressões distintas, que variam de região para 

região, e que se tornaram ao longo dos anos termos familiares para aqueles que acompanham 

o futebol. 

Por exemplo, se os dois especialistas da mesa-redonda perguntam ao sujeito que 

integra a análise, se ele acha que determinado jogador é um açougueiro? O sujeito pensaria 

que estava sendo vítima de alguma piada, e responderia que não. Isso porque ele não sabe que 

a expressão açougueiro, é um adjetivo derivado ao jogador que é violento, desleal. Assim 

como todas as áreas possuem seus jargões, a maior paixão brasileira não poderia ser diferente, 

eles estão presentes nas colunas, nas piadas e até mesmo em livros e dicionários do futebol. 

Os jargões são uma forma de aproximar o leitor, de criar um laço de identidade entre 

comunicador e receptor. Através de jargões e de expressões típicas, cria-se uma 

familiarização com o leitor. Comunicador e receptor falam a mesma língua gerando um 

sentimento recíproco entre ambos. Segundo Capinussú (1988, p. 15), o “linguajar diferente do 

comunicador esportivo tem motivos vários, que vão desde a necessidade de fugir ao comum, 

imprimindo à expressão verbal um significado conotativo, até a incessante luta pela conquista 

de maior audiência”. 

Usamos como exemplo os narradores do rádio, que, nas transmissões de jogos usam 

jargões e gírias que são específicos do futebol, ou até mesmo da própria equipe de jornalistas 

que comanda a jornada esportiva. Neste sentido, o rádio influenciou diretamente o surgimento 

desse vocabulário no mundo do futebol, conforme explica Vera Regina Toledo Camargo: 
 

Os torcedores levavam o radinho aos estádios para acompanharem as narrações, e 
este artefato de comunicação possibilitou a criação de um universo muito 
interessante em relação ao futebol, muitas gírias e jargões do jornalismo esportivo 
ascenderam nesta época, porque o radialista esportivo tinha função básica de criar a 
imagem da disputa para aqueles que estavam distantes do campo do jogo 
(CAMARGO, 2005, p. 28). 

 

As questões que nos levam ao entendimento de que o rádio é o criador desse 

vocabulário são até certo ponto, obvias. O próprio estilo de linguagem do radialista na hora de 

produzir as informações é mais livre, não precisa seguir tantas regras como no veículo 

impresso. Mas estes termos acabaram incorporando-se também aos outros meio de 

comunicação, como a TV e o próprio jornal impresso, que abordam em suas temáticas, 

assuntos ligados ao futebol. Portanto, apesar do Rádio ser o difusor, a linguagem futebolística 

está inserida em todo o campo da comunicação. Mais especificamente na comunicação 

esportiva.   
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Com relação ao linguajar específico do futebol, Capinassú afirma que: 
 

A prática maciça do futebol e suas características de fenômeno sócio- antropológico 
provocam o surgimento de uma linguagem desviante capaz de influenciar de forma 
bastante significativa o comunicador esportivo, a ponto de este incorporar em seu 
linguajar do cotidiano aquela gama de expressões idiomáticas (Capinussú, 1988, p. 
129). 

 

No jornal impresso não é possível escrever em um mesmo texto, duas ou três vezes os 

mesmos jargões. Não é possível utilizar a estratégia de repetir os termos com intuito de que o 

leitor grave mais facilmente as expressões. Tal procedimento seria inviável, pois a repetição 

dos termos e jargões acarretaria no texto escrito, uma característica redundante. No jornal 

impresso, estes termos aparecem de forma menos “gritante”, do que em outros veículos de 

comunicação. 

Segundo Capinassú (1988, p. 129), “o desvio não é o forte da imprensa escrita. No 

jornal, os espaços são pequenos, fazendo com que a simplicidade na descrição de um jogo se 

constitua na tônica do redator esportivo, embora não possamos negar a existência de algumas 

expressões idiomáticas”. 

O uso de jargões de futebol acabou implantado no vocabulário daqueles que 

acompanham as coberturas esportivas. Para aqueles que convivem com o futebol, estas 

expressões tornaram-se normais, ao ponto do receptor incorporar em seu próprio linguajar. 
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6 METODOLOGIA 

 

O estudo sobre o uso de termos regionalistas e jargões futebolísticos na coluna 

esportiva do jornal Zero Hora foi realizado por etapas. Primeiro foi desenvolvido uma 

pesquisa bibliográfica, fundamenta em livros, periódicos e documentos que ofereceram 

respaldo e complementaram a pesquisa sobre o assunto. Posteriormente, foram selecionadas 

seis colunas do jornalista Wianey Carlet e seis colunas do jornalista Ruy Carlos Ostermann, 

que através de pesquisa constatou-se que eram os colunistas que mais utilizavam termos 

regionalistas e jargões futebolísticos. As colunas analisadas correspondem aos dias 

04/08/2008, 22/08/2008, 24/08/2008, 25/08/2008, 29/08/2008 e 30/08/2008 escritas por 

ambos os jornalistas. A escolha pelas datas foi determinada levando em consideração o mês 

de agosto, onde foram identificados com maior representatividade os termos objetos do 

estudo. Levou-se em consideração o período em que os colunistas davam maior atenção ao 

Campeonato Brasileiro de Futebol 2008 e a Copa Sul Americana de futebol. 

A pesquisa teórica se ateve em entender as questões ligadas ao Jornalismo Opinativo, 

à identidade cultural, a rotina do jornalista que trabalha com esportes e a construção do 

discurso como forma de criar um vínculo com o leitor. Devido à relação com o objeto de 

estudo, foi dada ênfase maior ao “acontecimento comentado”, conforme as classificações de 

Patrick Charadeau. 
 

“Não é possível informar se não se pode, ao mesmo tempo, das garantias sobre a 
veracidade das informações transmitidas, logo, fazer saber implica, necessariamente, 
um “explicar”: o comentário jornalístico é uma atividade estreitamente ligada á 
descrição do acontecimento para produzir um “acontecimento comentado” 
(CHARADEAU, 2006, p. 177). 

 

  O terceiro passo foi à pesquisa de campo. Esta foi realizada por meio de uma visita 

pré- agendada a redação do jornal Zero Hora, no dia 24 de outubro de 2008, onde foi possível 

acompanhar durante um dia, a rotina de produção e o ambiente de trabalho dos jornalistas 

analisados. Durante a visita a redação, realizou-se uma entrevista com o colunista Wianey 

Carlet que respondeu a um questionário pré- elaborado, com perguntas relacionadas ao 

jornalismo opinativo, a questão da manipulação através do comentário e a finalidade do uso 

de uma linguagem restrita em suas colunas. Este questionário teve perguntas breves, objetivas 

e semi- abertas, de modo que o colunista pode esclarecer sobre a utilização destas expressões 

regionalistas e futebolísticas. O jornalista Ruy Carlos Ostermann não concedeu entrevista ao 

pesquisador, apesar das incessantes tentativas de contato. 
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 Também foi entrevistado o editor-chefe da editoria de esportes do jornal Zero Hora, 

David Coimbra, que falou sobre a liberdade que tem os colunistas esportivos do jornal, a 

credibilidade que estes desfrutam perante a editoria e que também explicou como é expresso o 

jornalismo opinativo na coluna de esportes de Zero Hora. Falou ainda sobre seu 

posicionamento com relação aos termos e jargões utilizados por ambos os colunistas 

analisados no trabalho. 

 Para uma visão mais ampla do processo de produção do jornal Zero Hora, também foi 

ouvido o editor-chefe da redação, Altair Nobre, que contribuiu de maneira positiva para a 

pesquisa, no sentido de explicar a visão editorial do veículo, as questões de mercado que 

caminham junto com o jornalismo e as pressões internas e externas que sofre um jornal. 

Através deste depoimento pode-se esclarecer melhor questões relacionadas ao gênero 

opinativo dentro do Jornal Zero Hora. 

A última etapa foi a partir dos depoimentos coletados, confrontar os dados e compará-

los com os referenciais para se entender os motivos que levam os colunistas de Zero Hora a 

fazerem o uso de expressões regionalistas e de jargões futebolísticos na hora de emitir sua 

opinião. A técnica utilizada para o estudo do objeto foi análise de discurso. 

 
“Todo discurso, antes de representar o mundo, representa uma relação, ou mais 
exatamente, representa o mundo ao representar uma relação. E isso também é 
verdade para o discurso de informação. O sujeito informador, capturado nas malhas 
do processo de transação, só pode construir sua informação em função dos dados 
específicos da situação de troca” (CHARAUDEAU, 2006, p. 42). 

 

As respostas obtidas na entrevista e o acompanhamento da rotina do jornal Zero Hora 

nortearam e enriqueceram o conteúdo deste trabalho. Através das palavras dos jornalistas e do 

editor- chefe do jornal Zero Hora, pode-se entender melhor como funciona o gênero opinativo 

dentro do veículo e porque este dispõe de considerável espaço dentro do periódico.  
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7 ANÁLISE DAS COLUNAS ESPORTIVAS DO JORNAL ZERO HORA 

 

A partir do referencial teórico já construído e da colaboração dos autores que 

nortearam o desenvolvimento da pesquisa, parte-se agora para a análise dos termos 

regionalistas e dos jargões futebolísticos na coluna esportiva do Jornal Zero Hora. Com base 

na identificação dos termos, juntamente com o depoimento do jornalista Wianey Carlet será 

exposto o olhar do pesquisador referente ao objeto de estudo através de observações que 

visam contribuir para o campo da comunicação.  

Servirão como referências para nortear a análise de discurso dos colunistas Wianey 

Carlet e Ruy Carlos Ostermann, autores que colaboraram durante o processo de construção do 

trabalho, como Charaudeau (2006), Maranhão (1998), Capinassú (1988), José Marques de 

Melo (2003), Pinto (2002), Braun (1924) , Callage (1964) e Fellipi (2006). 

 

COLUNA ESPORTIVA DO DIA 04/08/2008- WIANEY CARLET 

 

O colunista e jornalista Wianey Carlet na coluna do dia 04/08/2008, ao se referir sobre 

o time do Grêmio Football Porto Alegrense que no dia anterior conquistara mais uma vitória 

no Campeonato Brasileiro, desta vez em cima do Vitória da Bahia, fez o uso de um jargão 

futebolístico e ao mesmo tempo de um termo regionalista em sua coluna. “O vitória só 

conseguiu um arremate na etapa final e foi pressionado o tempo inteiro”. Carlet utiliza o 

termo arremate para dizer que o time baiano só conseguiu desferir um chute em toda a partida. 

Só obteve uma conclusão a gol contra o goleiro Victor do Grêmio. 

O termo arremate pode ser considerado tanto um jargão futebolístico, como um termo 

regionalista. Haroldo Maranhão (1998, p. 27) em Dicionário do Futebol, define arremate 

como o “lançamento para a meta, finalizando uma série de jogadas”. Neste sentido, Carlet 

quis dizer que o arremate é o chute a gol desferido após a construção da jogada. O ato de 

finalizar. 

 Já em Vocabulário Sul- Rio- Grandense, Callage (1964, p. 36), define o termo 

arremate como o ato de “dar o último toque”. A utilização da expressão arremate é utilizada 

pelo colunista com duplo sentido. Utiliza de um jargão futebolístico como recurso para 

designar a única conclusão a gol da equipe do Vitória da Bahia e também com sentido de 

fazer com que o leitor se identifique com o assunto, através da opção de um termo 

regionalista. 
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Segundo Fellipi (2006, p. 27), essa “construção de identidade busca sentidos numa 

representação do gaúcho e do Rio Grande do Sul, construída pela literatura e historiografia 

oficiais, no século XIX, e consolidada por movimentos como o tradicionalismo, 

institucionalizado pelo estado, no século XX”. 

Em entrevista ao pesquisador o colunista Wianey Carlet explica que a linguagem 

regionalista é válida quando bem utilizada. Se for produtiva e encaixar bem na explicação do 

comentário, caso contrário deve-se evitar sua utilização.  

 

COLUNA ESPORTIVA DO DIA 04/08/2008- RUY CARLOS OSTERMANN 

 

Na coluna do dia 04/08/2008, o jornalista Ruy Carlos Ostermann estava de férias, e 

quem escreverá em sua coluna foi jornalista interino, Diogo Olivier. Mesmo assim, a coluna 

foi escolhida como objeto de análise, por permanecer intitulada com o nome de “Ruy Carlos 

Ostermann”. O colunista temporário Diogo Olivier faz a utilização de dois jargões 

futebolísticos no primeiro tópico da coluna, quando se refere ao jogo do Grêmio contra o 

Vitória da Bahia, realizado no dia anterior. Os jargões identificados no texto de Olivier têm 

duplo sentido, ou seja, um representa o outro, conforme veremos na concepção de Haroldo 

Maranhão. A frase é a seguinte: “no seu 3-5-2, Thiego e Rever são zagueiros quando atacados 

e apoiadores na hora de atacar. Tcheco é armador com a bola e volante sem ela”. 

Olivier utiliza primeiramente o jargão futebolístico apoiadores, explicando que os 

zagueiros da equipe do Grêmio quando não estão defendendo, avançam em direção ao ataque 

para ajudar o time na frente. Portanto, eles apóiam o time quando não estão defendendo. 

Maranhão (1998, p. 23) define o jargão “apoiador” como o “jogador cuja função é organizar 

lances de ataque e partir do meio campo; armador”. O jornalista destaca a versatilidade dos 

zagueiros do Grêmio, ressaltando que ambos são tão bons defensores, quanto apoiadores. 

 Ainda na mesma frase Olivier destaca que o meio campo Tcheco é armador com a 

bola e volante sem ela. Em Dicionário do Futebol, Haroldo Maranhão (1998, p. 26) define 

“armador” como o “jogador cuja função é organizar lances de ataque e partir do meio campo; 

apoiador. Na explicação de Maranhão os termos apoiadores e armador remetem ao mesmo 

significado. Ao recorrer ao uso de jargões constata-se que o fato do colunista Diogo Olivier 

não estar inserido nos jornalistas analisados reforça ainda mais a tese de que o uso de jargões 

futebolísticos na coluna esportiva de Zero Hora é um procedimento padrão de toda a equipe 

de jornalistas desta editoria. Segundo o editor – chefe da editoria de esportes David Coimbra, 

as pessoas que estão envolvidas com o futebol, sejam eles leitores, torcedores ou imprensa 
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compartilham esta linguagem futebolística, portanto, ela pode servir como recurso na escolha 

do verbo. 

Já no segundo tópico intitulado de “a vitória do ano”, Olivier destaca a importante 

vitória do Sport Clube Internacional sobre a equipe do Fluminense no estádio do Maracanã. O 

colunista ressalta que no segundo tempo da partida faltou fôlego para o time colorado e que 

apenas o atacante Nilmar e o zagueiro Sorondo foram jogadores impecáveis no jogo. Olivier 

ainda exerce sua opinião ao dizer que o time do Internacional precisa melhorar muito, caso 

queira uma vaga na Taça Libertadores da América no ano seguinte.  “A exceção de Nilmar e 

Sorondo, estes sim, monarcas absolutos na arte de fazer e impedir gols, o inter capaz de 

suplantar o depressivo Fluminense de Renato mostrou que há muito por fazer se quiser 

Libertadores no ano do centenário”.  

O jornalista interino faz o uso do termo regionalista, monarcas para designar a postura 

e a atuação dos jogadores Nilmar e Sorondo, que segundo Olivier foram jogadores valentes e 

aguerridos em campo. No Vocabulário Sul- Rio- Grandense (1964, p. 310) o termo monarcas 

é definido como o “homem sem educação carregado de armas, e vestido com o aparato da 

gente do campo”. 

Segundo Felippi (2006, p. 24), o “jornal faz circular discursos sobre as identidades dos 

nascidos no Rio Grande do Sul, especialmente o discurso da identidade gaúcha. Esses 

discursos estão presentes nos diferentes gêneros jornalísticos informativos e opinativos”. 

 

COLUNA ESPORTIVA DO DIA 22/08/2008- WIANEY CARLET 

 

Em sua coluna do dia 22/08/2008, o jornalista Wianey Carlet utiliza três jargões 

futebolísticos em sua coluna referindo-se a questões ligadas ao time do Grêmio Football Porto 

Alegrense e ao time do Sport Clube Internacional. Carlet utiliza no primeiro tópico, dois 

jargões futebolísticos para falar sobre o treinador do Grêmio. Celso Roth, então, contrariando 

a sua imerecida fama de retranqueiro, substitui dois defensores por dois atacantes. Maranhão 

(1998, p. 225) define o termo retranqueiro como o “técnico partidário da retranca”. 

O colunista comenta que, o treinador Celso Roth mostrou que não é um treinador 

retranqueiro, como a mídia o define. Que o técnico trocou dois defensores, ou seja, dois 

jogadores de defesa, por dois jogadores de frente e desta forma jogou com um time ofensivo. 

Maranhão( 1998, p. 90) define o termo defensor como o “jogador que atua na defesa do time”. 

 Neste mesmo tópico e até mesmo na coluna em si, poderíamos destacar mais palavras 

que aparecem em dicionários do futebol, mas, algumas expressões como: atacante e cobrança 
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de falta, são termos de fácil entendimento, mesmo para aqueles que não acompanham o 

futebol. 

 Já no último tópico, ao referir-se sobre o jogo do Internacional contra o Palmeiras, 

pelo Campeonato Brasileiro, Carlet caracteriza a atuação do volante argentino Guiñazu, como 

um verdadeiro combatente em campo. Magrão foi um acréscimo em relação a Edinho, e 

Guiñazu, um combatente incansável. Maranhão (1998, p. 75) define o termo combater como o 

ato de “atacar ou defender (jogador do time), não dando trégua ao adversário”. 

Três jargões futebolísticos foram apresentados na coluna de Wianey Carlet, além dos 

termos que já são conhecidos por todos que conhecem o futebol e que podem ser considerados 

termos universais. 

 

COLUNA DO DIA 22/08/2008- RUY CARLOS OSTERMANN 

 

Na coluna do dia 22/08/2008, o jornalista Ruy Carlos Ostermann utiliza dois termos 

futebolísticos em sua coluna. No segundo tópico ao referir-se a boa atuação do time do 

Internacional, o jornalista argumentou: “essa reorganização dos espíritos, das mentes e dos 

desejos de vitória, que promoveu o jogo e a goleada inconstestada [  ]”. Ruy utiliza o jargão 

futebolístico goleada para definir o placar elástico do jogo onde o Inter venceu o Palmeiras 

por 4 a 1. Maranhão (1998, p. 136) define goleada como a “ampla diferença de gols na vitória 

de um time”. 

Este jargão futebolístico é um bom exemplo de termo que é considerado como 

linguagem universal dentro da comunicação esportiva hoje em dia. Por isso é usado como 

sinônimo de vários gols, todos que sabem o mínimo sobre futebol sabem o seu significado. 

Já no terceiro tópico Ostermann utiliza o termo embalo para definir que uma vitória 

contra a equipe do Flamengo no próximo jogo, fará com que o time do Internacional 

deslanche no campeonato. “[   ] domingo, contra o flamengo, outra vez no Beira Rio, pode ser 

o jogo do embalo dessa goleada sobre o Palmeiras”. Segundo Maranhão (1998, p. 100) o 

termo embalado remete a “motivado, estimulado”. Ostermann utiliza o termo embalo para 

comentar que o Inter vencendo, vai ficar motivado na competição para buscar maiores 

objetivos. 

Assim como na coluna de Carlet, outros termos futebolísticos também foram 

identificados, mas em decorrência de sua aceitação e freqüência de pronúncia não foram 

citados como jargões futebolísticos. 
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COLUNA ESPORTIVA DO DIA 24/08/2008: WIANEY CARLET 

 

Na edição do dia 24/08/2008, o Jornalista Wianey Carlet destaca em sua coluna, no 

terceiro tópico, questões referentes ao time do Sport Clube Internacional, que segundo sua 

opinião ficou sem um meio campo de ligação, após a saída do capitão Fernandão. No tópico 

intitulado de: “sem meias”, Carlet destaca a vitória do Internacional sobre a equipe do 

Palmeiras e dá um enfoque sobre o maior problema do time nos jogos anteriores: a falta de 

um jogador de meio campo que fizesse o time jogar. Como o jogador Alex estava no 

Departamento Médico (DM) e prestes a ser negociado com o futebol Europeu, e o argentino 

D’Alessandro recém chegara ao time e estava sem ritmo de jogo, o técnico Tite vinha 

sofrendo com a falta de um meio campo de ligação. Carlet emite a seguinte frase: “assim, sem 

meia para enlaçar o ataque com o restante do time, Tite optou por três volantes”. 

O colunista utiliza o termo regionalista enlaçar, referindo-se que o internacional não 

tinha o jogador que deveria fazer a “ligação” do ataque com o restante do time nos jogos que 

antecederam a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O colunista quis dizer 

que: “assim, sem meia para ligar o ataque com o restante do time, Tite optou por três 

volantes”. Segundo Fellipi (2006, p. 27), “a construção da identidade faz parte de uma 

estratégia mercadológica do grupo RBS para se manter dominante no local”. 

A linguagem regionalista está presente na escolha dos verbos e expressões dos 

colunistas esportivos do Jornal Zero Hora. Editor Chefe da editoria de esportes do Jornal Zero 

Hora, David Coimbra em entrevista ao pesquisador entende que é a forma como as pessoas 

falam no Rio Grande do Sul, e que certos termos regionais estão incorporados no vocabulário 

das pessoas. 

No mesmo tópico ainda falando sobre o jogo do Internacional contra o Palmeiras, 

Carlet destacou a goleada do Inter por 4 a 0 e saudou o retorno dos meias que estavam no 

D.M (Departamento Médico) e os que estavam chegando ao time através de contratação, caso 

do argentino D’Alessandro. O colunista afirmou que agora o técnico Tite terá opções para o 

meio de campo. Na frase o colunista faz o uso do jargão futebolístico escore, jargão que se 

tornou habitual no vocabulário do Jornal Zero Hora como se vê nas análises seguintes. Carlet 

emite a seguinte frase: “o inter voltou a ter meias. O efeito desta novidade pode ser visto e 

apareceu, principalmente, no escore”. Haroldo Maranhão (1998, p. 106) destaca este termo 

em Dicionário do Futebol e o define como o “resultado final de uma partida expresso em gols; 

placar, marcador, contagem”.  
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O comentarista utiliza o jargão futebolístico escore, referindo-se ao placar do jogo. 

Passa a mensagem que a volta do meio campo Alex e a afirmação de D’Alessandro pode ser 

vista no placar do jogo, que foi 4 a 0 para o Internacional. Segundo Capinussú (1988, p. 18), 

não “existe uma regulamentação normatizando este ou aquele tipo de linguagem para 

descrever uma partida de futebol. Cada um usa os vocábulos que bem entende, desde que não 

agrida a moral e nem as mais comezinhas normas gramaticais”. 

A constante repetição desse jargão na coluna é vista como normal dentro da editoria de 

esportes, que recorre a todo o momento a este jargão futebolístico, mas que para os colunistas, 

tornou-se uma expressão comum a ponto de ser usada como recurso em várias ocasiões. 

 

COLUNA ESPORTIVA DO DIA 24/08/2008: RUY CARLOS OSTERMANN 

 

Na edição do dia 24/08/2008, Ruy Carlos Ostermann destina o segundo tópico de sua 

coluna, referindo-se ao jogador Edinho do Sport Clube Internacional. Segundo o próprio 

colunista, um jogador que causa polêmica na torcida do time, se deve ser titular ou reserva de 

sua equipe. O colunista emite à seguinte frase: “E como ironia, tudo passa pela preservação de 

Edinho no time ou no banco. É uma questão encruada na torcida do inter [   ]” 

Ostermann considera essa polêmica uma questão encruada na torcida do 

Internacional. Ou seja, uma discussão que não se chega a um “ponto”. Um debate que deve 

render ainda muitas indagações e que está longe de chegar a um consenso entre os torcedores 

do Internacional.  A opção pelo termo encruada é uma estratégia que Ostermann utiliza para 

definir o grau de polêmica da questão envolvendo a titularidade do jogador Edinho, entre a 

torcida do Internacional. Como é um assunto que está longe de uma definição, é uma questão 

encruada. Uma expressão que depende da interpretação de quem lê a frase. Se considerarmos 

a sua construção, fica perceptível o entendimento da mensagem. Mas se um leitor que não 

acompanha as notícias do futebol gaúcho e não conhece nossa cultura, lê esta informação, 

dificilmente saberá o que significa esta relação do jogador Edinho com a torcida do 

Internacional, que é denominada encruada pelo colunista Ruy Carlos Ostermann. 

No mesmo tópico, Ostermann defende a idéia do Sport Clube Internacional, escalar os 

volantes Edinho e Magrão juntos no time. E mostra sua indignação ao dizer que o 

Internacional não tinha uma boa saída de bola nos jogos anteriores ao confronto com o 

Palmeiras e que durante esses jogos, o volante Magrão chiava no banco de reservas. Como 

mostra a seguinte frase: Mas o torcedor quer uma saída de bola macia e articulada, que não 
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prejudique o poder de marcação. Magrão, que chiava no banco, correspondeu em parte a esse 

modelo no impedimento de Edinho no jogo contra o palmeiras. 

 O jornalista quis dizer que o jogador estava “esquentando o banco” de reservas, e que 

em seu entendimento, este deveria ser titular. Optou pela utilização do termo regionalista 

chiava para dizer que o volante Magrão, já havia esquentado demais o banco de reservas, que 

já estava “chiando”, de tanto esquentar o banco, e que estava na hora de ser titular da equipe. 

 Apesar de não constar nos dicionário de expressões regionalista consultados, essa 

expressão é bastante usada pelos gaúchos, por exemplo, para dizer quando a água da chaleira 

está muito quente, “a chaleira está chiando”. O jornalista optou pelo termo chiava como uma 

forma de expressar sua opinião e ao mesmo tempo preferência por um jogador que segundo o 

colunista, deveria ser titular e não esquentar o banco. 

 

COLUNA DO DIA 25/08/2008- WIANEY CARLET 

 

O Jornalista Wianey Carlet escreve em sua coluna esportiva no dia 25/08/2008 

assuntos relacionados à dupla Gre-nal. Como a queda de rendimento da equipe do Grêmio 

Fottball Porto Alegrense e o empate do Sport Clube Internacional diante a equipe do 

Flamengo. Nesta edição o colunista utilizou dois jargões futebolísticos para designar situações 

envolvendo as equipes. 

Na introdução de sua coluna, o jornalista usa a seguinte frase: o inter marcou passo, e 

o Grêmio manteve a vantagem que tinha na abertura do segundo turno. Ao dizer que o time 

do internacional havia marcado passo, ao empatar a partida com o Flamengo, no estádio 

Beira- Rio, Carlet quis dizer que o time do Internacional havia “marcado bobeira”, ao empatar 

o jogo diante de sua torcida, e com isso, o jornalista fez a opção pelo uso de um jargão 

futebolístico. Segundo Maranhão (1998, p. 173), marcar bobeira remete á “perder um passe 

ou a posse da bola por distração ou falta de malícia; estar de bobeira, dar uma de otário”. 

No decorrer da coluna, outros assuntos ligados ao futebol foram comentados pelo 

jornalista, até que no sexto tópico, Carlet fala sobre a má atuação do Grêmio na partida contra 

o Náutico e argumenta que o time todo, com exceção apenas do goleiro Victor, foi inoperante. 

E que sem a produção habitual dos jogadores do meio campo e dos alas, o ataque do time foi 

prejudicado. O colunista expressa à seguinte frase: “mas não houve santo que fizesse Tcheco 

jogar. Rafael Carioca, pelo segundo jogo consecutivo, teve atuação abaixo de suas 

possibilidades. Os alas, igualmente, não funcionaram. Sem municiamento, o ataque faleceu 

por inanição. 
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Ao utilizar a palavra municiamento, Wianey Carlet faz o uso de mais um jargão 

futebolístico. Segundo Maranhão (1998, p. 181), municiar o ataque significa “lançar bolas 

para a grande área alimentando a linha atacante”. Nesta frase o jargão futebolístico 

municiamento é utilizado pelo jornalista para dizer que o ataque não recebeu boas assistências 

dos jogadores de meio campo. O ataque ficou sem poder de fogo, ou seja, sem munição. Os 

jogadores de meio campo e os alas que são responsáveis pela criação das jogadas do time, 

estiveram abaixo do esperado e não puderam ajudar os jogadores de frente. Segundo 

Capinussú (1988, p. 17), “o jornalista esportivo ligado à imprensa escrita normalmente cultiva 

uma linguagem diferente, embora alguns termos usuais ao homem de rádio e televisão tenham 

também se incorporados ao seu vocabulário”. 

Nesta mesma edição do jornal, cinco jargões futebolísticos foram usados na coluna 

esportiva do Jornal Zero Hora. Wianey Carlet duas vezes e Ruy Carlos Ostermann por mais 

três vezes, como será a visto a seguir. Uma medida que passa pela aprovação do editor-chefe 

da editoria de Esportes do Jornal Zero Hora, David Coimbra que em entrevista ao pesquisador 

argumentou que esta linguagem futebolística às vezes fica cansativa, e quando muito usada 

fica desgastada. Ele também afirma preferência por uma linguagem universal, mas que não vê 

problema se o jornalista optar pelo uso do jargão.  

 

COLUNA ESPORTIVA DO DIA 25/08/2008- RUY CARLOS OSTERMANN 

 

 Na coluna do dia 25/08/2008, o jornalista Ruy Carlos Ostermann destinou 

considerável espaço para falar sobre a mística que envolve a equipe do Grêmio de Football 

Porto Alegrense e o Estádio dos Aflitos, no Recife. Ostermann remete sua opinião 

comentando que o time do Grêmio saiu jogando bem, mas que depois, o time do Náutico 

ajustou-se e equilibrou o confronto. O jornalista destaca a apagada atuação do meio campo 

Tcheco e de todo meio campo do Grêmio em geral, que sucumbiu a marcação do time 

adversário. “[  ] atuação opaca de Tcheco, sempre o grande nome da modulação dos passes e 

da tomada de posição no campo adversário e de todo meio campo confuso e rebatedor, o time 

do Grêmio sumiu, foi dominado, levou gol, parecia definitivamente batido. 

 O colunista utiliza dois jargões futebolísticos na mesma frase. O primeiro jargão 

futebolístico utilizado é rebatedor, que remete a “rebater”. Maranhão (1998, p. 222) define 

em Dicionário do Futebol o termo “rebater” como o ato de “chutar de volta a bola ainda no 

ar”. Ao utilizar o jargão futebolístico rebatedor, Osterman comenta que o meio do campo da 
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equipe do Grêmio estava confuso e por isso rebatia a bola. Ou seja, o time não conseguia 

jogar com a bola no chão trocando passes, só conseguia chutar a bola ainda no ar. 

 Já no final da frase, o colunista utiliza o segundo jargão futebolístico para designar a 

situação da equipe do Grêmio dentro da partida, o termo batido. Ao referir-se que o time do 

Grêmio parecia definitivamente batido, o jornalista quis dizer que o grêmio estava sem poder 

de reação, cansado, não reagiria mais na partida. O termo batido serve como sinônimo para o 

jargão futebolístico “bater pino”. Segundo Maranhão (1998, p. 39), “bater pino” significa “ver 

perder o gás”. E foi esta concepção que o comentarista utilizou para designar a situação em 

que se encontrava o time do Grêmio. Um time sem fôlego, sem reação, um time batido. Ou 

seja, um time sem gás. 

No segundo parágrafo do primeiro tópico, e, ainda falando sobre o jogo entre Grêmio 

e Náutico, especificamente sobre o goleiro do time do Náutico, que teve uma atuação insegura 

e desastrosa, Ostermann utiliza o terceiro jargão futebolístico. “Afora a bola que teve que 

soquear, e que deu origem três lances adiante ao que foi o gol de Rever, o Grêmio embora a 

insistência do técnico e dos próprios jogadores não foi exigido em chutes que pudessem 

prejudicá-lo mais ainda”. O colunista utiliza o termo soquear, referindo-se ao goleiro do 

Náutico que precisou espalmar a bola para longe da área, portanto ele precisou socar a bola. 

O jargão futebolístico socar é definido por Maranhão (1998, p. 237), como o ato de “dar soco 

em bola lançada pelo alto, para livrar a meta de provável gol”.  

O Jornalista utilizou em um mesmo tópico três jargões específicos do futebol, 

reforçando a idéia de que este linguajar é um recurso muito utilizado no Jornal Zero Hora. 

Segundo Capinussú (1988, p. 21), “o comunicador incorpora aquele linguajar que o 

caracterizou como desviante em seu dia- a- dia com os amigos e com a família”. 

Editor- chefe da editoria de esportes do jornal Zero Hora, David Coimbra cita como 

exemplo, a expressão “o chute foi uma bomba”. Segundo Coimbra, quando usada pela 

primeira vez esta expressão deve ter causado espanto nas pessoas, pois de fato elas se 

indagavam se a bola havia explodido com a força do chute. Já hoje em dia, tornou-se uma 

palavra habitual pela imprensa esportiva e quando pronunciada passa despercebido o seu 

caráter de jargão futebolístico. 

 
 
COLUNA ESPORTIVA DO DIA 29/08/2008: WIANEY CARLET 
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Na coluna do dia 29/08/2008, o jornalista Wianey Carlet utilizou em seu texto um 

jargão futebolístico para definir o resultado da partida. Ao invés do colunista se referir ao 

placar do jogo, mais uma vez este optou pela utilização do jargão futebolístico escore. O 

tópico com o título de “Nilmar e Perea” começa com a seguinte frase: “Nilmar abriu o escore 

em favor do Inter”.  O termo escore foi uma opção do jornalista Wianey Carlet para informar 

o leitor que o atacante Nilmar havia feito o primeiro gol daquela partida, portanto “Nilmar 

abriu o escore da partida”. Este jargão futebolístico é um dos mais usados por comentaristas, 

narradores de futebol e por aqueles que acompanham a rotina dos jogos para definir o 

resultado de um jogo. Tornou-se um termo conhecido para aqueles que acompanham a 

modalidade e está presente inclusive em dicionários da linguagem do futebol.  

 O próprio jornalista Wianey Carlet argumenta que esta linguagem tornou-se comum 

na imprensa esportiva, “como na economia existe o economês, no futebol, existe o futebolês”. 

 

COLUNA ESPORTIVA DO DIA 29/08/2008: RUY CARLOS OSTERMANN 

 

Prova de que é utilizado de forma recorrente o jargão futebolístico escore. O jornalista 

Ruy Carlos Ostermann também o utiliza durante três vezes e, na mesma edição do jornal. As 

duas primeiras oportunidades em que cita o jargão são no primeiro tópico, referindo-se ao 

confronto entre Grêmio e Internacional. Ostermann destaca a seguinte frase: “foi um Gre-nal 

empolgante, com uma classificação reabilitadora do Internacional, mas com toda dignidade do 

Grêmio na recuperação do escore[   ]”. Logo em seguida o colunista abre a frase seguinte 

mais uma vez utilizando o jargão: “o escore chegou a ficar 2 a 0 para o internacional, faltava 

pouco tempo de jogo”.  Indícios que mostram a utilização freqüente deste jargão na equipe 

esportiva de Zero Hora que recorre a todo o momento a este sinônimo de placar. Tanto que no 

segundo tópico, quando o colunista destaca a qualidade do time do Botafogo e ressalta a 

vitória de goleada do time carioca sobre o Atlético- MG, mais uma vez ele faz o uso do termo 

futebolístico. “Vi a goleada impiedosa do Botafogo no Atlético, no Mineirão, quarta. O escore 

é um elogio raro [   ]” 

Ou seja, na mesma edição foi utilizado o jargão escore durante três oportunidades. 

Uma forma de fazer com que o leitor sinta-se familiar ao termo e que incorpore este ao seu 

vocabulário. Porém a constante repetição deste jargão pelo colunista pode gerar uma 

característica de redundância no texto jornalístico. 

Ainda na mesma edição, do dia 29/08/2008, Ruy Carlos Ostermann utiliza um termo 

bastante conhecido dos gaúchos em sua coluna. Ao referir-se ao campeonato Inglês de 
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Futebol, o Jornalista e Professor recomenda que os leitores olhem as partidas da Liga inglesa, 

que segundo ele, é um campeonato sem frescura. O colunista emite a seguinte frase: “O 

campeonato Inglês, por todos que já puderam acompanhá-lo jogo a jogo, é muito 

recomendado. Sabe, um jogo sem frescura, direto na sua decisão”. Ostermann utiliza o termo 

sem frescura como forma de dizer que no Brasil, a maioria dos árbitros costuma apitar como 

falta, todo tipo de esbarrão ou jogada dividida, já no campeonato Inglês, o jogo é corrido e 

com muita marcação, sem paralisação a todo o momento por parte do juiz, que deixa o jogo 

seguir. Portanto é um jogo sem frescura, ou seja, um jogo truncado e que não sofre constante 

intervenção. 

A opção do jornalista pelo termo sem frescura pode tornar a mensagem muito restrita 

a Região do Sul do País. Este termo é de conhecimento nacional, mas é pouco pronunciado 

em outras Regiões. Em nosso Estado é que ganha força e é proferido com maior freqüência 

pelo jornal Zero Hora. Esta expressão apesar de não constar especificamente em dicionários 

como um termo de caráter regionalista é bastante utilizada pelo Jornal Zero Hora, para referir-

se ao estilo de jogo dos gaúchos, um estilo sem frescura, ou seja, de muita marcação e pegada. 

Uma forma que o colunista utiliza para reforçar a identidade cultural do leitor gaúcho e ao 

mesmo seduzi-lo a ler o comentário através da utilização de um termo que está incorporado 

em seu vocabulário. É uma estratégia de cativar o leitor a assistir a um campeonato que é 

parecido com o campeonato gaúcho, de muita força e pouca intervenção do juiz, um 

campeonato sem frescura. 

Esta linguagem restrita é uma opção do colunista Ruy Carlos Osterman que desfruta 

de total liberdade em seus textos, que só passam por revisão gramatical e não por revisão de 

conteúdo. Conforme o próprio editor- chefe do Jornal Zero Hora, Altair Nobre confirma: “os 

colunistas dispõe de total liberdade e confiança dentro do veículo, se não fosse assim, nem 

escreveriam para o jornal. Eles assinam suas colunas e são responsáveis por aquilo que 

escrevem”. 

 

COLUNA ESPORTIVA DO DIA 30/08/2008: WIANEY CARLET 

 

Na coluna do dia 30/08/2008, o jornalista Wianey Carlet apresenta em sua coluna o 

texto de dois escritores colorados, o poeta Fabrício Carpinejar e o psicanalista Mário Corso. 

Apesar do texto não ter sido escrito por Wianey Carlet, o espaço da coluna é de sua 

responsabilidade, portanto o conteúdo desta é de sua aprovação.  
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Carlet cede todo espaço de sua coluna aos escritores que falam sobre questões ligadas 

a transferências de jogadores brasileiros para o exterior. Os escritores até brincam com o 

assédio e as cifras que envolvem estes negócios. No quarto tópico, o texto fala sobre a rapidez 

e o assédio de empresários a jogadores de futebol. A coluna emite a seguinte frase: “nem 

precisa de uma temporada inteira para mostrar seu rendimento. Bastam 90 minutos e, no 

próximo jogo, será atordoado por interesses de clubes, especulações de seus passes, cocheira 

com empresários e distrações alheias ao lugar da tabela”. 

Nesta frase, o uso da expressão cocheira é um sinônimo usado para designar a 

“conversa” de jogadores com empresários que o assediam. O termo regionalista cocheira é 

uma palavra bastante conhecida pelos gaúchos, remete a questões ligadas ao campo, como o 

local onde dorme o cavalo. Em vocabulário Sul- Rio- Grandense (1964. p. 135), elaborado e 

redigido por diversos autores de todo Estado, o termo cocheira vem de “cocho”, que significa 

“recipiente de forma oblonga, de madeira ou pedra, em que se Poe o alimento para animais. Já 

no dicionário denominado Vocabulário Pampeano: Pátrias, Fogões e Legendas, Jayme 

Caetano Braun (1924, p. 120) define o significado da palavra “cocho”, como “recipiente 

longo seja de pedra ou madeira para racionar animal”. 

Ao fazer o uso desta expressão regionalista o jornalista entende que o conteúdo da 

informação será de fácil entendimento para todos aqueles que lerem a mensagem, 

independente da Região ou Estado em que este reside.  Segundo Wianey Carlet, o uso de 

termos regionalistas é uma forma de enriquecer o vocabulário de pessoas de outras regiões, de 

outros Estados. 

 

COLUNA ESPORTIVA DO DIA 30/08/2008: RUY CARLOS OSTERMANN 

 

Na edição do dia 30/08/08, o jornalista Ruy Carlos Ostermann fala sobre diferentes 

assuntos relacionados ao futebol em sua coluna.  No segundo tópico, ele designa um 

parágrafo inteiro a questões ligadas ao jogador Souza, do Grêmio Football Porto Alegrense. 

Ostermann argumenta que Souza é merecedor da vaga de titular da equipe, e que este soube 

esperar com profissionalismo a sua oportunidade de entrar no time principal. O colunista faz a 

seguinte observação sobre as características do jogador: “tem as qualificações de estilo e 

impulso, tanto pode rastrear a bola de trás como pode decidir-se pela acelerada bola da 

frente”. Nesta frase o Jornalista utiliza o termo regionalista rastrear como sinônimo de 

“conduzir” a bola até o ataque. Em Vocabulário Sul- Rio-Grandense (1964, p. 400), os 

autores definem o termo rastrear como o ato de “seguir a caça pelo rastro ou pegada” 
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. Ao fazer o uso de um termo regionalista, entende- se que esta escolha não afetará na 

interpretação da mensagem pelo leitor. O que pode ser verdade, se levar em consideração 

somente os leitores gaúchos que irão ler o comentário. Ou se o leitor de outro Estado tiver 

largo conhecimento sobre nosso Estado, a ponto de deduzir que o termo regionalista rastrear, 

nesta frase tem o significado de “conduzir”. Se a opção da frase fosse por: tanto pode 

“conduzir a bola” de trás como pode decidir-se pela acelerada bola da frente, o jornalista 

estaria utilizando uma linguagem universal e não específica. Abrindo um leque de 

possibilidades a diferentes leitores, sejam eles conhecedores de futebol ou não. Sejam eles 

gaúchos ou não. 

Ainda na edição do dia 30/08/2008, no terceiro tópico, Ostermann destina espaço a 

assuntos ligados ao Sport Clube Internacional, de Porto Alegre. A discussão em pauta é quem 

é o melhor substituto para o meio campo Alex, lesionado. O jornalista cita as possibilidades 

de substituição e da um enfoque especial que este jogador poderia ser o atacante Daniel 

Carvalho. Mas ressalta que o mesmo está fora de forma e irá precisar de tempo para ficar em 

boa forma física. O tópico destina a seguinte frase: “ainda bem que Taison tenha essa 

possibilidade porque Daniel Carvalho, embora a preciosidade do lance que deu origem ao 

ainda mais precioso gol de Nilmar, vai custar alguns jogos mais para se aprumar. 

Ostermann utiliza o termo regionalista aprumar como referência ao jogador que vai 

custar alguns jogos para entrar em forma, emagrecer, atingir seu peso ideal e ganhar ritmo de 

jogo. Callage (1964, p. 30) define o significado aprumar como o objetivo de “melhorar nos 

negócios, endireitar-se, arranjar-se”. Um termo que está inserido na comunicação dos gaúchos 

e que em outros Estados não tem a mesma freqüência de pronunciação. Com relação à 

definição deste termo, o autor Jayme Caetano Brum (1924, p. 28) o define como “aprumar-se- 

Pôr-se á prumo, se usa também aplumar-se, quer dizer endireitar-se, melhorar de posição”.  

 A utilização pelo termo regionalista aprumar é uma escolha do jornalista para 

designar a condição do atleta. Para alguns leitores de fora do Estado, a mensagem pode ficar 

obscura. O receptor pode até deduzir que o termo regionalista aprumar é uma expressão usada 

como sinônimo de emagrecer no caso do jogador Daniel Carvalho, mas pode somente 

deduzir, não ter certeza. 

 
“Assim, opinião e apreciação são duas formas de “julgamentos reflexivos” que 
correspondem, cada uma, a um tipo diferente de atividade linguageira, e procedem 
de dois movimentos inversos: a opinião sobre o fato como avaliação intelectiva, a 
apreciação a partir do fato como reação afetiva” (CHARADEAU, 2006, p. 123). 
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Ainda falando sobre o mesmo assunto, no caso, quem seria o substituto ideal do meio 

campo Alex, do Sport Clube Internacional de Porto Alegre, Ruy Carlos Ostermann 

complementa a frase ainda referindo-se ao atacante Daniel Carvalho, que em sua opinião, 

seria o melhor jogador para substituir Alex, mas se estiver em boa forma física. Ostermann 

escreve que o jogador é “o atacante preferencial do lado esquerdo, complementar ou assessor, 

com velocidade e convicção da linha de fundo ou do interior da grande área, mas está 

trotando. Ou assim pareceu no tempo em que esteve no gre-nal. O termo trotando é uma 

expressão típica do povo gaúcho, um termo regionalista, que remete ao trote do cavalo que 

anda de forma mansa e lenta. Em Vocabulário Sul- Rio- Grandense, Callage (1964, p. 470), 

define o termo “troteada” como a “caminhada ou viajada a trote”. No mesmo dicionário, 

Moraes (1964, p. 470) designa o termo troteada ao “ato de trotear. Jornada”. 

Ao optar por este termo, o colunista demonstra sua preferência por uma linguagem 

regionalista. Parece estar escrevendo apenas para os leitores do Rio Grande do Sul, quando de 

fato, o jornal do dia seguinte, será veiculado em diversas cidades de todo o país. Um leitor, 

por exemplo, do Estado do Ceará, dificilmente saberia o significado do termo “trotando”, ao 

menos que tivesse um extenso vocabulário e fosse conhecedor da cultura Rio-Grandesense. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho teve como objetivo identificar os termos regionalistas e os jargões 

futebolísticos expressos na coluna esportiva do jornal Zero Hora. Através do estudo das 

colunas esportivas e da análise de discurso que foi desenvolvida durante o processo de 

construção da pesquisa, constatou-se que os colunistas esportivos do jornal Zero Hora, 

Wianey Carlet e Ruy Carlos Ostermann utilizam com freqüência termos regionalistas e 

jargões futebolísticos como recurso de linguagem em seus comentários sobre futebol. Ambos 

os jornalistas possuem enorme credibilidade com o povo gaúcho, e são profissionais 

renomados e respeitados no campo jornalístico, portanto, são responsáveis pela formação da 

opinião pública dos leitores do Estado. 

Os termos específicos apresentados nas colunas dos jornalistas seguem uma lógica de 

mercado que visa à busca da reciprocidade entre veículo Zero Hora e o leitor gaúcho. No caso 

da linguagem regionalista, esta opção é um procedimento que está diretamente ligada ao 

público consumidor do Jornal Zero Hora, no caso os leitores gaúchos. Faz-se a o uso de 

determinados termos de caráter regionalista, com o objetivo de familiarizar o leitor do Estado 

do Rio Grande do Sul com expressões que são de sua cultura e de seu conhecimento. Através 

do discurso empregado, os colunistas Ruy Carlos Osterman e Wianey Carlet buscam seduzir o 

leitor gaúcho fazendo com que este se sinta em sincronia com o conteúdo da opinião através 

da linguagem apresentada. Uma medida que visa cativar os leitores a manter uma fidelização 

com o jornal Zero Hora, criando um vínculo afetivo. 

O jornal através de seus colunistas também utiliza de estratégias de discurso 

regionalista como uma forma de reforçar a identidade cultural, remetendo a verbos e 

expressões que são típicas do Estado do Rio Grande do Sul, e através desse reforço, manter-se 

como o jornal de maior aceitação no Estado, garantindo o domínio de mercado.  

Com relação ao constante uso de jargões futebolísticos, o presente estudo acredita que 

este procedimento pode estar relacionado com o fato dos dois colunistas trabalharem também 

com o rádio e impregnarem os jargões do veículo radiofônico no jornal impresso. Porém, 

através da análise, verificou-se que esta linguagem futebolística é um procedimento padrão de 

toda equipe de jornalistas da editoria de esportes do Jornal Zero Hora. Um vocabulário que foi 

incorporado e que se tornou habitual para os colunistas na hora de designar significado aos 

comentários sobre futebol.  

 Os colunistas consideram que a linguagem futebolística é de fácil entendimento e está 

incorporada no linguajar daqueles que acompanham o futebol. Porém, nesta concepção, pode-
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se chegar a um problema, pois nem todos que lêem as colunas esportivas de Zero Hora, são 

conhecedores do esporte. E, portanto, nem todos podem entender a significação das 

mensagens. 

 Os colunistas Wianey Carlet e Ruy Carlos Ostermann ao fazerem o uso de linguagem 

específica demonstram preferência ao leitor gaúcho na hora de emitir sua opinião. São 

colunistas que fazem a adoção de termos regionalistas e também emitem seus comentários, 

dando ênfase maior aos times do Sul.  
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10- ANEXOS 

 

 

 

 

 


