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RESUMO 
 

Este trabalho analisa as estratégias de agendamento desenvolvidas na cobertura dos dois Gre-
Nais que decidiram o Campeonato Gaúcho em 2006, nos jornais Correio do Povo, O Sul e 
Zero Hora. A partir do aprofundamento de campos sociais, agendamento, objetividade 
jornalística, valores-notícia, produção de sentidos e estratégias discursivas observou-se que 
o agendamento dos clássicos se divide em dois momentos distintos: a cobertura do Gre-Nal 
do Olímpico e a cobertura do Gre-Nal do Beira-Rio. Para está problemática trabalhou-se com 
o processo de titulação, onde os enunciados presentes nas capas, contracapas e editorias de 
esporte foram divididos em categorias, comparados e interpretados a fim de identificar suas 
particularidades e confrontá-las. Percebeu-se que o campo jornalístico preocupa-se em 
expressar aquilo que viu junto daquilo que aconteceu, produzindo assim uma outra realidade, 
a realidade do jornal. Ou seja, os jornais participam de um jogo onde o objetivo é abastecer o 
leitor não apenas com os acontecimentos que cercam Grêmio e Internacional, mas também em 
publicizar os palpites, as paixões e opiniões dos periódicos. Logo, não há apenas um 
agendamento de dois clássicos. Existem três agendamentos distintos com diversas 
singularidades, construídas a partir da campanha, da performance e das declarações dos 
representantes do campo esportivo. Nesse contexto, Correio do Povo destacou-se por preferir 
um Gre-Nal na final da competição, O Sul por não perceber que um jogo que terminou 
empatado tem um vencedor e Zero Hora por sua paixão pelo Gre-Nal. 
 

Palavras-chave: Jornalismo. Agendamento. Estratégias Discursivas. Valores-notícia. Gre-
Nal.  
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1 INTRODUÇÃO - UM JOGO DE IDÉIAS 
 

Este trabalho concentra-se em interpretar um jogo. Não um jogo de campo, mas um 

jogo de idéias onde o objetivo é fazer a cobertura jornalística do Gre-Nal com a melhor 

eficácia possível. O esporte serve como pano de fundo para que a mídia seguisse certas regras 

teóricas para publicizar o evento futebolístico.  

Para tanto, este Trabalho de Pesquisa Monográfica (TFG) busca analisar as estratégias 

discursivas que foram agendadas na cobertura das finais do Campeonato Gaúcho 2006, nos 

jornais Correio do Povo, O Sul e Zero Hora. Estes veículos foram escolhidos por sua 

importante representatividade perante o público gaúcho. Três jornais de referência1 com 

circulação por todo Estado pertencentes a grupos distintos. 

O motivo de se trabalhar com esporte faz parte do interesse do autor por estratégias 

comunicacionais. Ex-bolsista da Fapergs, autor do artigo “O agendamento das eleições 

municipais 2004 nos jornais A Razão e Diário de Santa Maria” e com participação como 

colaborador de outros projetos de pesquisa, trouxeram como conseqüência um desejo de 

aprimoramento, que por sua vez tornaram a ‘estréia’ do estudo no campo esportivo bastante 

prazeroso.     

Outro fator importante na escolha deste tema para TFG foi o fato de ter Gre-Nal na 

decisão da competição. O clássico é um dos mais disputados do planeta e uma das marcas da 

tradição gaúcha. É interessante ressaltar, que o autor é apaixonado pelo Internacional e que 

não deixou de acompanhar sequer um jogo do Colorado via rádio ou TV, em 2006. Todavia, é 

preciso dizer que, até o momento, este é o principal trabalho acadêmico do autor e que a 

paixão pelo Colorado não teve interferência alguma.  

Digressões a parte, a investigação tem como problemática de pesquisa a seguinte 

questão: Como as estratégias discursivas são utilizadas para agendar e construir a cobertura 

dos Gre-Nais que decidiram o Gauchão 2006, em Correio do Povo, O Sul e Zero Hora?  

Desta forma, o objetivo principal da pesquisa é analisar como os três jornais citados 

agendaram a cobertura dos Gre-Nais, através da leitura das estratégias discursivas das capas, 

contracapas e dos títulos nas editorias de esporte. Como objetivos específicos, pretende-se 

classificar quais são os critérios de noticiabilidade que os jornais utilizam analisando o que 

eles representam no contexto da decisão e, também, interpretar as singularidades da cobertura 

                                                 
1 Amaral (2006, p. 29), considera como jornais de referência os grandes jornais consagrados econômica e 
politicamente ao longo da história, que dispõem de prestígio no país e são dirigidos as classes A e B. Os jornais 
de referência são também conhecidos como quality papers (jornais de qualidade) e considerados veículos de 
credibilidade entre os formadores de opinião (grifo da autora). 
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jornalística de cada jornal, fazendo-se comparações entre as formas de tematizar e agendar a 

decisão do Gauchão, identificando-se os mecanismos discursivos utilizados pelos jornais para 

chamar atenção ao tema “Gre-Nal”. 

 Para atender os objetivos acima, a estrutura deste relato tem início no Capítulo Dois, 

onde se encontra o contexto do objeto de pesquisa. O foco deste capítulo não é fazer um 

histórico dos elementos-chave do trabalho, mas apresentar os cenários que o autor irá atuar.   

No Capítulo Três, tem início o suporte teórico do TFG. Nelson Traquina, Viviane 

Borelli e Pierre Bourdieu travam uma interessante discussão sobre campos sociais nesta fase. 

Depois, sem cerimônia Maxwell McCombs e Donald L. Shaw apresentam a Teoria do 

Agendamento, que alimenta este trabalho. Na seqüência, Luiz Amaral e Gaye Tuchman 

esforçam-se para derrubar o mito da objetividade jornalística. 

O Capítulo Quatro traz Traquina de volta. Junto a Mauro Wolf, eles explicam o que 

são os critérios de noticiabilidade. Logo após, Dominique Maingueneau assessorado, 

sobretudo, por Adriano Duarte Rodrigues explora as estratégias discursivas. Para encerrar a 

pesquisa teórica do trabalho José Luiz Braga, Patrick Charaudeau e Jorge Rebelo tentam 

decifrar os efeitos de sentidos.  

O Capítulo Cinco explica a metodologia deste TFG e em seguida dá início à análise 

prática. O Capítulo Seis começa tentando esclarecer prováveis dúvidas sobre a metodologia e 

depois desenvolve a segunda parte da análise. 

O Capítulo Sete traz a conclusão. Ele se desenvolve em dois tempos com direito a uma 

prorrogação. Qualquer semelhança com a divisão da análise em dois capítulos não é mera 

coincidência. 

Este trabalho tem caráter qualitativo por que une as interpretações feitas pelo autor a 

partir de um rigoroso aprofundamento teórico e um diálogo constante com o corpus de 

pesquisa. Boa leitura! 
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2 FUTEBOL E IMPRENSA COMO OBJETOS DE PESQUISA 

 

Neste capítulo inicial é realizada uma descrição do universo de pesquisa. Futebol, 

Campeonato Gaúcho, Grêmio, Internacional, Gre-Nal, Correio do Povo, O Sul e Zero Hora, 

são os elementos-chave por onde a pesquisa navega.  

 

2.1 FUTEBOL, UMA PAIXÃO NACIONAL 
 

A origem deste esporte que contagia milhões de pessoas em todo o planeta é duvidosa.  

O relato mais antigo liga o futebol ao ano de 2.600 a.C. na China, onde segundo Duarte 

(2000), se jogava o Kemari. “Oito jogadores de cada lado, campo quadrado de 14 m, duas 

estacas fincadas no chão, ligadas por um fio de seda, bola redonda, com 22 cm de diâmetro, 

dentro dela cabelos para que ficasse cheia” (p. 99). O objetivo era simples, com os pés e sem 

deixar a bola cair os times deveriam passá-las além das estacas.  

Porém, essa é apenas uma entre tantas hipóteses. Isso, por que também existem 

registros em outros locais do planeta que reivindicam para si o surgimento do futebol. Neste 

caso, Duarte (2000) cita a Grécia Antiga, onde jogava o Epyskiros em que a bola era uma 

bexiga de boi coberta com uma capa de couro. Roma copiou a idéia grega e criou o 

Harpastum. Na Idade Média, da França veio o Soule, de Florença o Calcio e da Inglaterra o 

Football. Todos esses jogos eram muito parecidos e coube a Inglaterra organizar o esporte.  

A FIFA - Fédération Internationale de Football Association (Federação Internacional 

de Futebol) é hoje uma das maiores instituições do planeta com 217 países filiados. Fundada 

em Paris em 21 de maio de 1904, tem sua sede em Zurique, na Suíça2. A entidade organiza a 

Copa do Mundo, o principal torneio do esporte que acontece de 4 em 4 anos. A atual campeã 

é a Seleção Italiana, vencedora em 2006 na Alemanha. Porém, o grande trunfo da FIFA é ter 

controle sobre as associações de futebol continentais. 

Em cada continente há uma confederação que organiza os torneios internacionais entre 

seus clubes e as copas de seleções. Na América do Sul, a entidade responsável é a Conmebol - 

Confederación Sudamericana de Fútbol (Confederação Sul-Americana de Futebol). Com sede 

em Assunção no Paraguai3, sua principal competição de clubes é a Taça Libertadores da 

América, hoje nas mãos do Sport Club Internacional.  

                                                 
2 Estes e outros dados podem ser obtidos em <http://www.fifa.com>. 
3 Maiores informações são encontradas em <http://www.conmebol.com>. 
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Na região de influência da Conmebol, cada país tem sua própria federação que 

controla do esporte. No Brasil, esse é o cargo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O 

Campeonato Brasileiro é a principal competição da entidade4. Em 2005, após uma competição 

conturbada dentro e fora de campo com um escândalo assumido de manipulação de jogos, o 

Sport Club Corinthians Paulista conquistou o título.    

Seguindo a mesma hierarquia, dentro dos Estados brasileiros também existem 

federações que organizam campeonatos e auxiliam os clubes. No caso do Rio Grande do Sul, 

essa é a tarefa da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que controla o Campeonato Gaúcho. 

    

2.2 CAMPEONATO GAÚCHO, UMA PELEIA DAS BRABAS 
 

Também conhecido como Gauchão, o Campeonato Gaúcho se destaca dos demais 

torneios estaduais do País pela virilidade que marca suas partidas. A tática de jogo 

direcionada a forte marcação dos jogadores adversários é considerada tradição do futebol do 

Estado.  

A primeira competição aconteceu em 1919. De lá pra cá, os maiores vencedores foram 

Internacional, com 37 conquistas e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e com 34 conquistas, 

ambos clubes da capital - Porto Alegre5. Na edição de 2006, participaram 18 equipes de todo 

Estado divididas em três grupos de seis times, que se enfrentavam em turno e returno. 

Os dois melhores classificados de cada chave, mais os dois melhores terceiros 

colocados passaram para a fase seguinte. Quatro times divididos em dois grupos se 

enfrentavam em dois turnos. Os campões de cada grupo disputavam a grande final em dois 

jogos. 

O time de melhor campanha nas duas primeiras fases (aquele que somasse mais pontos 

no geral) ganhava o direito de disputar a final em casa. O clube que soma-se mais pontos nos 

dois jogos da decisão era declarado vencedor (vitória vale 3 pontos, derrota 1 e empate zero). 

Em caso de empate nas duas partidas o campeão era apontado pelo gol qualificado (gol 

marcado fora de casa sendo critério de desempate, como se valesse dois gols). Persistindo o 

empate, a partida iria para a prorrogação6 (sem gol qualificado) e se a igualdade ainda se 

mantivesse: penaltis.  

                                                 
4 Maiores detalhes são encontrados em <http://www.cbfnews.com>. 
5 Dados obtidos em <http://www.fgf.com.br>. 
6 “Consiste em estender o tempo determinado de uma partida, para que haja desempate ou uma decisão de 
campeonato ou torneio”, informa Barbeiro e Rangel (2006, p. 134).  
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A três rodadas7 do fim da segunda fase o Internacional já não poderia mais ser, 

matematicamente, alcançado por seus adversários e assim ganhava o direito de disputar a 

final. Já no outro grupo, o Grêmio veio a conquistar a vaga para disputa do título apenas na 

última rodada. Desde 1999, as duas equipes não disputavam uma decisão do estadual. Devido 

a campanha dos dois clubes a primeira partida seria disputada no estádio Olímpico 

Monumental, casa do Grêmio e uma semana depois no Beira-Rio, sede do Internacional. 

 

2.3 GRÊMIO, UM CLUBE, UM FOCO 
 

O Grêmio tem 103 anos de tradição, é um dos mais vitoriosos do país e atual Campeão 

Brasileiro da Segunda Divisão 20058. As equipes formadas dentro do clube costumam ser 

sinônimo de raça e determinação, como a que disputou o Gauchão. Com muitos problemas 

financeiros e sem condições de trazer grandes atletas o time lutava para se moldar com as 

peças que tinha. Seu uniforme é composto pelas cores azul, preto e branco, por esse motivo 

muitas vezes é chamado de Tricolor.  

Três dias antes de garantir a vaga na final do estadual 2006 o clube sofreu um grande 

baque. Foi desclassificado dentro de seu estádio da Copa do Brasil pelo XV de Novembro, 

equipe do interior do Rio Grande do Sul. Competição está, na qual o Grêmio é o maior 

campeão ao lado do Cruzeiro Esporte Clube, de Belo Horizonte - MG, com quatro títulos cada 

um. 

Logo, o clube disputava um único certame - o Gauchão. Todos os esforços se 

concentravam na disputa do título que poderia reerguer o Tricolor para a disputa do 

campeonato nacional que breve iniciaria. Era também a chance do Grêmio reconquistar um 

título que não era seu desde 2001.  

 

2.4 INTERNACIONAL, ENTRE A AMÉRICA E O RIO GRANDE 
 

O Internacional, também conhecido apenas por Inter ou Colorado (devido ao vermelho 

de sua camiseta) possui 97 anos de história e também é prestigiado em todo país9. Além de ser 

o atual Vice-campeão Brasileiro, possui muitos jogadores renomados que junto ao Gauchão 

disputam a Taça Libertadores da América10, foco principal da equipe e de sua torcida.   

                                                 
7 “Série de jogos que, conforme a tabela de um campeonato ou torneio, está reunida em uma ou duas datas 
próximas”, conforme Barbeiro e Rangel (2006, p. 134). 
8 Informações sobre o Grêmio são encontradas em <http://www.gremio.net>.   
9 Informações sobre o Inter são encontradas em <http://www.internacional.com.br>.  
10 Competição que viria a conquistar meses depois. 
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Aliás, sua torcida é uma de suas maiores forças. Historicamente conhecido como ‘o 

clube do povo’ hoje possui mais 40 mil sócios em dia, marca ultrapassada por poucas equipes 

no mundo. O Inter também é sinônimo de organização. Sua infra-estrutura está em plena 

expansão, seu estádio está entre os mais modernos do país e o clube é conhecido por pagar os 

salários de seus atletas em dia, algo que não é comum no país do futebol. 

Os pontos positivos levaram a equipe a maior competição do continente, mas também 

inflaram o calendário da equipe. Entre os dois jogos das finais, o time tinha uma partida pela 

Libertadores. Assim, dividido entre dois campeonatos, o Colorado lutava para manter sua 

hegemonia no Estado, a qual era Tetracampeão. 

 

2.5 GRE-NAL É GRE-NAL 
 

“Gre-Nal é Gre-Nal”. A frase repetida popularmente em todo o Rio Grande do Sul nas 

vésperas das duas partidas que decidiram o Campeonato Gaúcho 2006, resume e identifica o 

encontro entre Grêmio e Internacional.  

Junto com o churrasco e o chimarrão, o Gre-Nal é uma das maiores paixões dos 

gaúchos. Contudo é também um divisor de águas. A história do Rio Grande do Sul mostra que 

seu povo sempre esteve divido: Farrapos x Caramurus, Federalistas x Castilhistas, Maragatos 

x Chimangos, MDB x Arena. Hoje esta tradição de “divisão” se representa nos campos de 

futebol, com o clássico Gre-Nal. 

De um lado os gremistas, do outro os colorados, é assim há quase 100 anos. Ao todo 

foram disputados 367 partidas entre as duas equipes. O Inter conquistou 137 vitórias contra 

116 do Grêmio11. Números a parte, o estádio que concentra o encontro dos dois clubes torna-

se o alvo dos olhares da maioria dos gaúchos. O Gre-Nal é ao mesmo tempo uma partida de 

futebol, um clássico12, um evento e uma marca da tradição de um povo, que por sua vez 

concentra todas as atenções da mídia.  

 

2.6 CORREIO DO POVO, O PESO DA TRADIÇÃO 
 

É provável que não haja outro veículo do Rio Grande do Sul que tenha acompanhado 

tanto o clássico Gre-Nal quanto o jornal Correio do Povo. Sua fundação data de 1º de outubro 

de 1895 (o Grêmio nasceu em 1903), um periódico centenário que circula por todo o Estado 

                                                 
11 Os dados incluem as partidas disputas nas finais do Gauchão 2006 e os dois confrontos do Campeonato 
Brasileiro 2006. Estas e outras estatísticas sobre o clássico são obtidas em <http://www.classicogrenal.com.br>.  
12 Para Barbeiro e Rangel (2006, p. 130) clássico é um “jogo entre grandes clubes tradicionalmente rivais”. 
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com uma circulação diária de 167 mil exemplares13. Atualmente faz parte do Sistema Guaíba 

– Correio do Povo, a qual tem relação comercial com a Rádio Guaíba e a Televisão Guaíba 

Ltda. 

 O jornal pode ser comprado nas ruas por R$ 1,00 - inclusive a edição de domingo. A 

publicação costuma trazer 32 páginas, sendo que as últimas trazem a editoria de esportes. Já a 

contracapa do veículo costuma ser vitrine de Grêmio e Inter com matérias das duas forças. 

A primeira vista destaca-se no periódico a grande quantidade de notícias uma ao lado 

da outra em um espaço muito pequeno. As matérias do Correio do Povo são em sua maioria 

curtas se comparadas com a concorrência e seu layout tende a ser um tanto quanto ‘entulhado’ 

devido a disposição gráfica das informações. Porém, seus títulos e subtítulos, num primeiro 

momento, são semelhantes as demais publicações do ramo. 

 

2.7 O SUL, UM VEÍCULO NOVO COM MUITAS PECULIARIDADES 
 

O jornal O Sul é um dos veículos jornalísticos mais novos do Rio Grande do Sul. 

Fundado em 2001, ele pertence à Rede Pampa de Comunicação, afiliada a Rede Record de 

Televisão. A publicação alcança todo o Estado com 64 mil exemplares diários14.  

O exemplar avulso do periódico é vendido a R$ 2,00 de segunda a domingo. Aliás, a 

edição de domingo se destaca por trazer notícias atualizadas de sábado, algo que não acontece 

na maioria dos jornais dominicais.  

O Sul traz consigo muitas peculiaridades. Possui um caderno diário de colunistas e 

outro de quadrinhos. Em suas capas as fotografias costumam ganhar um espaço incrivelmente 

grande, ocupando mais da metade da página. A contra-capa por sua vez é muito parecida com 

a capa frontal (espaço seguidamente habitado pela dupla Gre-Nal. A editoria de esportes 

também é posta nas últimas páginas). Ao contrário da maioria dos jornais, todos seus títulos 

ganham pontuação.  

 

2.8 ZERO HORA, UM JORNAL E MUITOS ASSUNTOS PARA TRATAR 
 

Zero Hora é uma das publicações mais tradicionais do Estado, fundada há 42 anos. 

Sua tiragem diária é de 178 mil exemplares15, com venda avulsa de R$ 2,00 (aos domingos o 

                                                 
13 Dados retirados de: GIANUCA, Renata. Informação, liberdade e ética em debate. Observatório da 
Imprensa, 2006. Disponível em: <http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=384JDB014>. 
Acessado em 29 jun. 2006. 19h 58min 00s. 
14 Fonte idem ao item 13. 
15 Fonte idem ao item 13. 
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valor sobe para R$ 3,50). O periódico pertence à Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS), 

filiada da Rede Globo. 

A publicação traz seções fixas com Economia, Esportes, Geral, Mundo, Política e 

vários cadernos semanais como, por exemplo, Patrola, Campo e Lavoura e ZH Digital. O 

periódico circula com uma média de 56 páginas (excluindo os suplementos e classificados).  

A editoria de esportes de Zero Hora algumas vezes se transforma em suplemento e não 

recebe espaço diário na contracapa. Notícias da dupla Gre-Nal costumam ganhar chamadas na 

capa e ocupam um espaço variado.  

Num primeiro momento, percebe-se que o jornal não dá a Grêmio e Inter um espaço 

cativo em sua capa ou contracapa como fazem Correio do Povo e O Sul. Contudo, no meio de 

tantas informações que compõem a capa deste veículo é difícil dizer se algum determinado 

tema recebe atenção especial. 
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3 O ESPORTE COMO CONSTRUÇÃO JORNALÍSTICA 
 

Esta etapa aprofunda os vínculos estabelecidos entre os jornais impressos e o campo 

esportivo, entender o processo de agendamento perante o tema “Gre-Nal” e decifrar os 

encalços da objetividade jornalística. Em suma, esta seção visa concentrar conhecimentos 

críticos quanto à forma como os jornais constroem as notícias referentes às finais do 

Campeonato Gaúcho 2006. O ponto de partida é o estudo dos campos sociais que este 

trabalho abrange.     

 

3.1 JORNALISMO E ESPORTE, DOIS CAMPOS EM FREQÜENTE EMBATE 
 

O desenvolvimento do sistema de produção de bens simbólicos (em particular, do 
jornalismo, área de atração para os intelectuais marginais que não encontram lugar na 
política ou nas profissões liberais), é paralelo a um processo de diferenciação cujo 
princípio reside na diversidade dos públicos aos quais as diferentes categorias de 
produtores destinam seus produtos, e cujas condições de possibilidade residem na 
própria natureza dos bens simbólicos (BOURDIEU, p. 102, 1992).  

 

O conhecimento da sociedade atual é fragmentado em diversos campos sociais. 

Indivíduos com características peculiares ou inseridos em instituições formam universos que 

se legitimam através de um capital. O campo religioso, por exemplo, tem sua base na fé, à 

economia se concentra nas nuanças do mercado financeiro, o esporte se caracteriza em suas 

competições e o jornalismo em seu “poder simbólico” frente à produção de sentidos. 

O capital de cada campo se representa como um elemento de concentração e 

sobrevivência, onde seus representantes estabelecem estratégias próprias para o sustento de 

seu universo. Neste contexto, o campo da mídia exerce um papel de negociação. Todos os 

universos estão em conversação através da esfera midiática.   

Isso acontece porque os meios de comunicação são a principal forma de publicização 

dos campos sociais. Para entender as estratégias discursivas empregadas para construção 

jornalística dos Gre-Nais, que decidiram o Campeonato Gaúcho, é preciso ter em mente que 

estas conversações ocorrem dentro de um outro jogo de estratégias e interesses.  

A mídia para se manter como meio de informação, necessita que seus jornalistas 

estejam sempre em contato com os mais diferentes campos a fim de buscar o fato para 

transformá-lo em notícia. Do outro lado, como observa Fausto Neto (2001, p. 08), “o campo 

esportivo necessita promover seus eventos, a fim de que sejam vistos e/ou consumidos pela 

audiência/usuários, se torna necessário, contudo, que este processo de promoção ganhe 

anunciabilidade e visibilidade para que os mídias se tornem dispositivos essenciais”. 
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Soma-se a isso o fato dos universos não serem formados por apenas uma instituição, 

mas várias. Isso significa concorrência. Correio do Povo, O Sul e Zero Hora disputavam os 

melhores enfoques do Gre-Nal tentando mostrar a cobertura mais completa segundo sua linha 

editorial.  

É como se os jornalistas disputassem um prêmio entre si, no caso as notícias como 

pondera Traquina (2005). Para conseguir sua recompensa eles devem produzir matérias, se 

especializar numa linguagem específica e concorrer com os outros profissionais sedentos 

pelas mesmas fontes. 

Esta forte visibilidade pode significar um problema para o campo esportivo. Em finais 

de campeonato é comum se realizarem treinos secretos, cancelamento de coletivas de 

imprensa e se fazer mistério sobre as escalações dos times. Isso por que os integrantes do 

campo esportivo tem a noção que informar é socializar, pois qualquer informação torna-se 

subsídio elementar na técnica e tática da equipe que decide o campeonato.  

Porém, para o jornalista a realidade é outra. Trazer a informação é o seu trabalho, 

mesmo que isso possa estar em aparente conflito com a ética da profissão, como buscar 

brechas nos estádios para filmar os treinos, colher informações informais com jogadores e 

funcionários do clube e depois torná-las públicas e, também, promovem extensos debates 

quanto aos prováveis jogadores que estarão em campo. 

São por estas características, de seguir as notícias, que Traquina (2005) define os 

jornalistas como uma tribo jornalística, ou seja, uma comunidade interpretativa que comunga 

os mesmo saberes. Os jornalistas fazem parte de um segmento profissional que monitora seus 

concorrentes para confirmar ou tomar de empréstimo informações para seu capital simbólico. 

O autor também afirma que os campos que representam à modernidade são “um universo 

relativamente autônomo de relações sociais” (p. 19). Isso significa que cada campo estabelece 

estratégias próprias para o funcionamento de seu universo sem sofrer dependência externa. A 

autonomia representa, também, o objetivo da existência de um campo, pois sendo assim 

somente ele domina um saber específico que o impõe sua autoridade. 

Todavia, Borelli (2000, p. 15) defende que “não há autonomia nos campos sociais, 

mas interdependência, pois a totalidade de fatores de inúmeros campos tem influência sobre o 

fato em si”. A dependência mútua prega o fim da autonomia dos campos existindo diversas 

interferências entre um campo e outro. Isso ficou evidenciado quando a autora analisou passo 

a passo os caminhos que levam o acontecimento esportivo a esfera do público. Antes da mídia 

se destacar como a construtora do evento esporte junto ao público, muitos campos já haviam 

influenciado o fato em si, como medicina, política e marketing, por exemplo.  
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Tendo um campo o domínio sobre um saber específico, como a arte de jogar futebol, 

por exemplo, ou a astúcia de transformar fatos em notícias é, no mínimo, difícil afirmar que 

eles não tenham certa autonomia. Porém, se torna evidente que ambos os casos necessitam um 

do outro para sobreviver. Quem põe ordem nestas duas correntes é o sociólogo Pierre 

Bourdieu, o primeiro pesquisador a citar o termo ‘campo social’.  

 

Esse espaço dos esportes não é um universo fechado sobre si mesmo. Ele está 
inserido num universo de práticas e consumo, eles próprios estruturados e 
constituídos como sistema. Há boas razões para tratar as práticas esportivas como um 
sistema relativamente autônomo, mas não se deve esquecer que esse espaço é o lugar 
de forças que não se aplicam só a ele (BOURDIEU, p. 210, 1989). 

 

Assim as posições conflitantes de Traquina e Borelli somam-se na percepção de 

Bourdieu. Os campos sociais não têm a faculdade de se governar por si mesmo devido à 

interdependência com os outros universos. As trocas simbólicas operadas na conversação 

destes é influente com capacidade de sobrepor ações para outro campo. No entanto, os 

universos possuem características ímpares que defendem uma relativa independência, tendo 

em vista que um capital simbólico é promovido graças às estratégias sociais estabelecidas e 

geradas por seu campo de origem que legítima o processo simbólico.  

No embate entre o campo jornalístico e o esportivo na decisão do Campeonato Gaúcho 

2006 acentua-se a relação de poder, de disputa perante cada objetivo. Primeiro, como já foi 

ressaltado, há o confronto dos jornais que querem a notícia e do outro lado os clubes que 

querem ‘esconder’ o jogo, criar a imagem humilde de respeito ao adversário e passar a 

segurança ao torcedor quanto à capacidade de conquista do título. Esse jogo é 

estrategicamente montado nas entranhas de cada representante dos dois universos.  

O que está em jogo para Correio do Povo, O Sul e Zero Hora é a credibilidade e a 

capacidade de apuração dos fatos com mais eficácia que o concorrente. O contrato de leitura16 

que os veículos têm com cada um de seus leitores os obriga a disputarem entre si as mais 

completas informações (levando em conta as características do meio impresso) e, também, a 

investigarem Grêmio e Inter quanto a informações que eles insistam em não tornar público.  

Para a dupla Gre-Nal na prática vale o título regional, mas talvez nessa final o que é 

mais valioso possa ser o fato de ganhar o campeonato em cima do eterno rival. Para isso, seus 

dirigentes trocam provocações, seus treinadores se esquivam quanto ao estilo tático que vão 

                                                 
16 Para Maingueneau (1998, p. 35), “utiliza-se a noção de contrato para destacar que os participantes de uma 
enunciação devem aceitar taticamente um certo número de princípios que tornam possível a troca, e um certo 
número de regras que a controlam; o que implica no conhecimento que cada indivíduo tem de seus direitos e 
deveres, assim como dos direitos e deveres dos outros”. 
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utilizar e seus jogadores policiam-se nas entrevistas para não dar pistas aos adversários, pois, 

Grêmio e Inter se vêem pela mídia. 

Alimentados pela construção midiática desenvolvida em torno da decisão e tão logo 

atentos a todas as reviravoltas e capítulos deste embate está o torcedor que acompanha os 

jogos, lota os estádios e compra os jornais. A forma como Grêmio e Inter se preparam e a 

maneira que os meios de comunicação agendam a decisão tem seu reflexos sobre o público. 

Neste cenário, na interface entre jornalismo e esporte, um evento como o Gre-Nal apresenta 

características muito marcantes, sendo uma fonte rica de estratégias de agendamento da 

mídia.  

 

3.2 ESPORTE, OS PROBLEMAS COGNITIVOS DE SEU AGENDAMENTO 
 

Um grande evento como o Gre-Nal, símbolo do esporte nacional, representante da 

cultura gaúcha, com data e local certo para acontecer é cuidadosamente agendado pela mídia. 

O agendamento (Agenda-setting) é um processo discursivo, no qual certo tema é alimentado 

por seqüentes publicizações midiáticas capazes de estabelecer como as pessoas devem pensar.  

O ponto crucial da teoria é a construção das notícias, transformadas num processo 

industrial relacionado diretamente com a opinião pública. A própria metodologia deste 

trabalho é inspirada neste preceito, uma vez que confirmado o Gre-Nal na final do Gauchão 

2006 os três principais jornais impressos do Rio Grande do Sul iniciaram a enfatizar os dois 

jogos decisivos diariamente sob diversos aspectos que serão analisados mais adiante.  

A Teoria do Agendamento surgiu a partir do intuito de investigar a capacidade de 

agendamento da mídia na campanha presidencial de 1968, nos Estados Unidos. Maxwell E. 

McCombs e Donald L. Shaw realizaram uma pesquisa com os eleitores da cidade de Chapel 

Hill, que ainda não tinham decidido em quem votar. Pedia-se para que cada entrevistado 

considerasse, por ordem, as questões mais importante, sem fazer ligação aos políticos. 

Paralelamente, foram reunidos os meios de comunicação que cobriam o local abrangido no 

estudo (com exceção do rádio), sendo o conteúdo analisado e dividido em diferentes 

categorias. 

Conforme McCombs e Shaw (in TRAQUINA, 2000, p. 57), esses primeiros trabalhos 

“não provam a existência de uma função de agendamento por parte dos media, mas os dados 

estão em consonância com as condições que têm de existir no caso de a função referida 

ocorrer”. Os autores se referem ao fato dos resultados indicarem que avaliação dos eleitores 
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aparentava ter reflexos da cobertura midiática e que até os candidatos eram influenciados 

pelos temas tratados pela mídia. 

 

Em suma, os dados sugerem a existência de uma forte relação entre a ênfase 
colocada nas diferentes questões da campanha pelos media (que, por seu turno, 
reflete num grau considerável o destaque dado pelos próprios candidatos) e a 
avaliação dos eleitores no que diz respeito à relevância e importância de vários 
tópicos da campanha. No entanto, enquanto três candidatos presidenciais colocavam 
ênfases muitos diversas em diferentes questões, a avaliação dos eleitores parecia 
refletir a composição da cobertura midiática (MCCOMBS e SHAW in TRAQUINA, 
2000, p. 53). 

 

Esta foi à base para a formulação do paradigma do agendamento que já previa um 

possível efeito no público, dizendo o que as pessoas deveriam pensar. Contudo, foi apenas 

duas décadas depois em um novo artigo que retoma a primeira pesquisa, onde McCombs e 

Shaw (in TRAQUINA, 2000, p. 132), afirmam: “o agendamento é um processo que pode 

afetar tanto aquilo sobre o que pensamos como o modo como o fazemos”. Desta maneira, 

provava-se que a mídia tem uma atuação importante no dia-a-dia das pessoas, podendo servir 

como educadora daqueles expostos a ela. 

Por conseqüência, o agendamento praticamente impõe que o indivíduo apaixonado por 

futebol, por exemplo, acompanhe todos os dias fatos que cercam seu time do coração, assim 

como acontecimentos do campo esportivo em geral. Assim os meios de comunicação tornam-

se orientadores dos assuntos que o público deve dominar para estar inserido no contexto da 

sociedade.  

É preciso ressaltar que este processo não acontece de forma imposta, “mas incluindo 

em nossas preocupações certos temas, que, de outro modo, não chegariam até nosso 

conhecimento e, muito menos, torna-se-iam temas de nossa agenda” (HOHLFELDT, p. 193, 

2001). Logo, a realidade do público é fornecida a partir do que a mídia seleciona e constrói 

para ser publicizado. O agendamento de um Gre-Nal não ocorre apenas pelo encontro dos 

dois clubes em um estádio, mas pela constante demanda de informações que eclodem ao redor 

deste evento chamando atenção até de pessoas que não se interessam pelo futebol.  

Cada veículo agenda um evento importante de forma singular. A sua maneira, cada 

jornal interpreta a ausência de um jogador, quanto às qualidades e defeitos de Grêmio e Inter. 

Nisso, percebe-se que são os meios de comunicação que motivam e preparam os torcedores 

para as partidas. Em suma, a mídia produz significações que reproduzem um pensamento nas 

pessoas.  
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Por outro lado, Wolf (2003) vê restrições quanto ao fato de a mídia dizer como as 

pessoas devem pensar. O argumento é que “a capacidade de influência dos mass media sobre 

o conhecimento daquilo que é importante e relevante, varia segundo os temas tratados” (p. 

155). Com isso, nem todos os assuntos a cerca da decisão do Campeonato Gaúcho 

produziriam uma influência no receptor, como, talvez, a escolha do trio de arbitragem ou as 

precauções que a polícia toma para o clássico. 

Ainda que as pessoas tenham interesse em determinada notícia, Wolf (2003) enxerga 

um outro empecilho fundamental para os efeitos de agenda: a capacidade de entendimento do 

público perante os temas abordados. Os efeitos cognitivos produzidos a partir das trocas de 

bens simbólicos necessitam interpretação e para isso é preciso que o receptor tenha adquirido 

um mínimo de conhecimento anterior sobre o assunto exposto.   

Seguindo a lógica é preciso, por exemplo, conhecer  de antemão as qualidades técnicas 

de Rafael Sóbis, Renteria, Elder Granja e Jorge Wagner para saber a falta que estes jogadores 

proporcionarão ao time do Inter dentro de campo. Então, explicita-se assim que para uma 

pessoa estar vulnerável aos efeitos de agenda é preciso que ela esteja disposta a receber uma 

informação e que, sobretudo, entenda a notícia que consome. 

Consoante a este ponto de vista, Sousa (2004) alerta que pessoas com pouco domínio e 

experiência dos temas noticiados e que mais necessitam de informação são as mais expostas 

aos efeitos do agendamento midiático. Assim, quanto maior o conhecimento do público sobre 

um tema menor é sua dependência.  

 

O agenda-setting constitui, na verdade, um problema de representação do real. Cada 
vez mais, o grande público que vive nas sociedades industrializadas deixou de ter 
contato com importantes fatias da realidade, ficando por isso dependente da 
mediação exercida pelos meios de comunicação de massas (SANTOS, p. 99, 1996). 
 

A falta de um conhecimento prévio é substituída pelas informações retratadas pela 

mídia para o entendimento de uma linha de pensamento. Os boxs17 presente nos jornais que 

fazem uma recapitulação de toda a trajetória de partidas das equipes finalistas e que já antevê 

os dois embates decisivos é um bom exemplo de como os jornais constroem a linha de um 

processo tal qual ele julga ser mais importante. Todo o saber prévio de um assunto é 

transplantado em pequenas doses que servirão de remédio para a degustação tranqüila da nova 

                                                 
17 Box ou quadro é um “espaço geralmente delimitado por fios, que traz informações adicionais ao corpo de uma 
matéria jornalística. (...) No noticiário de jornais ou revistas, p. ex., é comum publicar quadros, abaixo de 
determinadas matérias historicamente marcantes, um relato retrospectivo sobre o fato, localização, condições 
sócias, (...), etc”, conforme Rabaça e Barbosa (p. 609, 2001). 
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matéria. Por conseguinte, o leitor é moldado conforme a linha editorial do jornal e capacidade 

de fazer crer do jornalista. 

Estes argumentos reforçam o pensamento de Traquina (2000) que direciona as 

atenções do agendamento para o papel empreendido pelo jornalismo. Para o autor português, 

o jornalista tem participação essencial na construção da realidade social, pois a seleção, 

construção e enquadramentos que este exerce frente às questões que compõe a agenda são 

procedimentos importantes do agendamento.  

“Nisso nos damos conta de que o estudo dos processos de agenda se baseiam na 

localização das interações recíprocas que regem as relações entre três tipos de agenda: à 

agenda dos meios, à agenda dos cidadãos e à agenda dos atores políticos”18, indica Bregman 

(1998, p. 212). Percebe-se assim, que o processo de agendamento só se torna possível com 

conjunção destes elementos, que também podem ser definidos, respectivamente, de 

jornalistas, público e fontes.  

Manter está relação depende potencialmente do jornalista, pois é ele que constrói a 

ponte entre fonte e público. Para conquistar o público não basta apenas estar falando de Gre-

Nal, é preciso saber criar uma relação direta com o leitor. Um dos maiores trunfos utilizados 

pela mídia é a objetividade jornalística, pois, tecnicamente, ser objetivo é ser imparcial, 

sucinto e direto.  

   

3.3 OBJETIVIDADE, UM APARENTE REFLEXO DA ROTINA ESPORTIVA 
 

Subordinados as tradicionais rotinas produtivas19, jornalistas esportivos que cobrem a 

dupla Gre-Nal estão habituados a buscar as informações sobre as equipes nas próprias 

entidades. Em cada clube, todos os dias, um ou dois jogadores são selecionados para conceder 

uma coletiva. Ao fim de cada jogo, o técnico é sempre escalado para a sabatina. Na entrada e 

na saída dos atletas para os treinos lá estão os repórteres, de novo, na luta diária pela 

informação. 

Quando os clubes entram em seu curto período de férias a rotina dos jornalistas não 

sofre grandes transtornos. Entrevistado após uma oficina de jornalismo esportivo durante o IV 

Fórum de Comunicação Social do Centro Universitário Franciscano - 2006, o jornalista Edgar 

Vaz20 explicou que durante este período o repórter assume também o papel de fonte: 

                                                 
18 Tradução do autor. 
19 As rotinas produtivas são para Wolf (2003), a rotinização do trabalho dos jornalistas que se divide em recolha, 
seleção e apresentação das informações. 
20 Correspondente da Rádio Guaíba em Caxias do Sul. 
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Quando termina uma temporada, como nesse ano que acaba em 12 de dezembro, os 
clubes já estão planejando a nova diretoria ou ela já está montada. Estes já estão 
projetando o novo técnico, os jogadores que vão ficar e os que serão dispensados. 
Então, é importante você ter uma agenda de contatos, com empresários, técnicos, ex-
dirigentes, ex-jogadores e atletas do elenco. O contato com estas pessoas vai te 
passar a informação que você precisa. A fonte da informação, na verdade, é o 
repórter (VAZ, 2006)21. 

 

De imediato, a posição de Edgar Vaz estremece os conceitos de objetividade 

jornalística. Para entender esse discernimento é preciso compreender a rotina esportiva que 

impõe sanções sobre o jornalista. Assistir aos treinos, acompanhar a equipe em jogos longe de 

casa, ter que trabalhar em domingos e feriados, não tirar o olho do mercado de atletas e, ainda, 

manter contato com empresários e dirigentes durante todo o ano são algumas das obrigações 

que os profissionais da imprensa têm de conviver numa primeira etapa. 

A segunda etapa é transformar tudo isso em notícia. Para transformar a rotina diária no 

capital simbólico de seu campo, o profissional deve cuidar algumas regras básicas. Uma delas 

é a técnica da pirâmide invertida, onde os fatos mais importantes devem ser mencionados no 

início. Esta abertura é também conhecida por lide22 (embora não necessite estar 

obrigatoriamente no início da matéria), que responde as questões: O que?; Quem?; Quando?; 

Onde?; Como? e Porquê?.  

Juntam-se ao lide e a pirâmide invertida, a objetividade jornalística. Ela estabelece que 

o profissional deve ser direto, verídico e imparcial. Em síntese, “o jornalismo objetivo 

estabelece que os fatos falam por si e que cabe aos jornalistas relatá-los sem tomar partidos 

nem tomar emoções”, acentua Sousa (2000, p. 04). Segundo esse pensamento, os jornalistas 

que trabalham na cobertura da dupla Gre-Nal, por exemplo, transmitem pura e diretamente os 

fatos que eles presenciaram nos clubes. 

De acordo com Amaral (1996) e Sousa (2000), o conceito de objetividade inserido no 

jornalismo tem origem em ideais filosóficos e começou a fazer parte dos informativos na 

segunda metade do século XIX. “Antes disso não havia preocupação, por parte do editor e do 

leitor, com equilíbrio e imparcialidade”, resgata Amaral (1996, p. 25). 

Os periódicos começaram a se expandir e precisavam agradar a todos os públicos, o 

que só aconteceu porque os jornais deram início à apresentação dos fatos como eles 

                                                 
21 Retirado de: 
<http://www.agenciacentralsul.org/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=28>. 
22 Lide é “o relato mais importante do fato principal de uma série, o que é mais interessante”, caracteriza Lage 
(2002, p. 27) 
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“realmente” ocorriam. As publicações deveriam ser um espelho dos acontecimentos, os 

jornalistas deveriam redigir sem expressar suas paixões.  

Amaral (1996) destaca quatro grandes acontecimentos que fizeram da objetividade 

uma referência do jornalismo: o advento das agências de notícia, que tinham de passar 

milhares de notas precisas e imparciais a centenas de jornais; o desenvolvimento industrial, 

que transformou a divulgação de informações em uma indústria; as duas guerras mundiais, 

que mostraram como os fatos podem ser manipulados ou mesmo criados e o advento da 

publicidade e das relações públicas, atividades formadoras de imagem. 

Em conseqüência, a objetividade refletia-se no mercado da informação. Os primeiros 

questionamentos frente à objetividade nasceram a partir da ascensão de Hitler na Alemanha, 

que culminou na fuga de muitos intelectuais aos Estados Unidos. A demanda, conforme 

Amaral (1996) originou um grande avanço sem precedentes nas pesquisas em comunicação.  

 

Se as notícias européias tiverem que ser compreendidas têm que ser explicadas. Se 
tiverem que ser explicadas têm que ser explicadas subjetivamente. Não há como 
evitar. O europeu mais valorizado pelo jornal em que trabalha é aquele que manifesta 
opiniões em suas matérias. Isso é contra a ética, mas é absolutamente essencial 
entender (SWING apud AMARAL, 1996, p. 37)23. 
 

Este avanço no conhecimento apontava que a objetividade mostrava-se ser muito mais 

do que apenas uma forma de expressão direta e de linguagem neutra. Percebeu-se que, ao 

utilizar a técnica à notícia é contada sobre um único ponto de vista de maneira que se torne 

verdadeira. Por sua vez, o jornalista seria ‘o dono da verdade absoluta’, redigindo apenas o 

que observa, sem interpretações.  

Quem perderia com isso seriam os leitores, pois haveria reducionismo na abordagem e 

descrição dos fatos. Jornalistas esportivos não poderiam mais construir a história de uma 

partida a partir de detalhes que aconteceram dentro e fora de campo e nem interpretar as 

implicações do resultado. Tão logo, os profissionais da mídia seriam reféns de um relato seco, 

aparentemente sem conter sua posição, apenas o que aconteceu. 

Entretanto esse ideal de objetividade é absurdo, pois os jornalistas, assim como todos 

os seres humanos, são movidos por suas paixões e tendem a serem influenciáveis pelo meio a 

que estão expostos. Sousa (2000) argumenta que essa poluição de valores alimenta a 

subjetividade do discurso jornalístico. A subjetividade é entendida como o que está implícito, 

portanto não pode fazer parte das notícias que devem manter o padrão da objetividade.  

                                                 
23 Raymond Gram Swing foi correspondente estrangeiro do Chicago Daily News durante 20 anos. A declaração 
dele data de 1935 e é endereçada à Sociedade Americana de Editores. 
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No Dicionário de Filosofia de Giles (1993, p. 154), subjetivo é “aquilo que deriva da 

consciência, do “eu”, do “se”, das percepções ou juízos pessoais, e não de fontes externas, 

objetivas. Aquilo que existe na consciência, mas a que falta um ponto de referência externa, 

objetivo ou de confirmação exterior possível”. Portanto, a subjetividade, seguindo a visão de 

Giles, é a relativa experiência individual frente à determinada situação. A forma que o 

jornalista constrói suas matérias é baseada em seus ideais e em seu conhecimento. Cada 

indivíduo, independente de profissão, raça ou credo apresenta uma visão única da realidade. 

Se a prática da objetividade fosse verídica, leitores de esportes entenderiam de 

imediato as notícias sem ficar exposição à subjetividade. Para alcançar essa meta onírica, são 

usadas as técnicas de uma objetividade irreal, pois o jornalista não transmite a realidade e sim 

partes dela construídas segundo sua ótica. 

Uma crítica nesse sentido é feita por Hackett (1993, p. 110): “tem de admitir-se que se 

o jornalismo participa ativamente na luta pela significação dos acontecimentos, então, nós não 

nos podemos limitar a acusar as notícias de ‘distorcer’ o seu verdadeiro significado”. A defesa 

do autor alimenta-se no fato de o jornalista mostrar sua visão, mas não deturpá-la perante o 

desenlace verídico de um fato. Ou seja, o repórter mostra o seu olhar sob a decisão do 

Gauchão, sendo que ela é linear com os lances da partida.   

A objetividade influencia os modos de produção e, conseqüentemente, dita o que será 

publicado nos jornais. Tuchmam (in TRAQUINA 1993, p. 78) explica que os jornalistas 

“defendem que, se todos os repórteres reunirem e estruturarem os ‘fatos’ de um modo 

descomprometido, imparcial e impessoal, os prazos serão respeitados e os processos de 

difamação evitados”. Por isso, é mais cômodo para os jornalistas se manterem na 

objetividade, pois assim não existe o risco de uma interpretação equivocada e o perigo de um 

processo por calúnia ou injúria. 

Uma matéria jornalística nunca irá expor uma realidade da maneira como ela 

realmente existe, o que será noticiado é a realidade construída por quem formula a notícia. O 

trunfo da objetividade é isentar a participação direta da opinião das empresas de comunicação 

sobre o que é divulgado. 

 

Não se diz que o ministro é corrupto, mas que alguém acusa o ministro de ser 
corrupto. O jornalista ignora a veracidade do que é dito, mas diz que foi objetivo 
porque atribuiu a informação a uma fonte. O próprio balanço das notícias e a 
constrastação de fontes, de alguma maneira, pode contribuir para a subjetividade do 
discurso. Um dos lados pode estar a mentir e descaradamente e o jornalista poderá 
sabê-lo, no entanto, na notícia, o jornalista tenderá a dar espaço a todas as posições 
em pé de igualdade (SOUSA, 2000, p. 11). 
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Esse exemplo reitera a existência objetividade na linguagem direta usada pelo 

jornalista, porém também evidencia as subjetividades do construtor na escolha do caminho 

que o fato deve seguir. Com isso a objetividade dos jornalistas limita-se a uma técnica de 

redação e defesa contra suas matérias, construída segundo os traços e marcas do profissional.   

Um acontecimento antes de ser atingido pelas garras da objetividade jornalística deve 

ser passível de ser noticiado, e isso só é possível conhecendo as características que ele deve 

ter para se tornar público. Por conseguinte o próximo capítulo aborda as estratégias de 

construção dos discursos dos jornais frente à decisão do Campeonato Gaúcho de 2006. A 

seqüência tem início com os critérios de noticiabilidade, porque não é qualquer assunto que se 

torna notícia.  
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4 AS ESTRATÉGIAS DO JOGO DISCURSIVO 
 

Nesta fase o objetivo é destacar os valores-notícia que estabelecem a cobertura e a 

construção jornalística das finais do Gauchão 2006, investigar as táticas de formação de 

sentidos frente aos dois Gre-Nais e compreender os efeitos que os processos discursivos 

operam nos leitores de Correio do Povo, O Sul e Zero Hora. Ou seja, a função aqui é 

continuar explorando a forma das notícias esportivas, mas também dar os primeiros passos em 

direção ao sentido que a construção dos jornais impõe quando trata da decisão do 

Campeonato Gaúcho 2006. Os critérios que ditam os valores que um acontecimento deve 

possuir para ganhar o status de notícia e a forma como ele deve ser construído, iniciam esta 

etapa.  

 

4.1 OS VALORES-NOTÍCIA DO CAMPO ESPORTIVO 
 

Todos os dias, tendo jogo ou não, Grêmio e Inter estão presentes nas páginas de 

Correio do Povo, O Sul e Zero Hora. No país do futebol, os grandes clubes ganham o status 

de instituições vitalícias que diariamente rendem histórias. Estes relatos são cenas da 

realidade, montada conforme a cultura e/ou interesses do jornalista e da empresa a qual 

trabalha.  

Neste viés, a notícia se define como um conjunto de conhecimentos elaborados sob a 

ótica da mídia que interpreta a realidade segundo seus critérios de noticiabilidade24. Alsina 

(1989) postula que o motivo de se publicar uma notícia está em fazer saber que um 

determinado fato aconteceu, acontece ou acontecerá. A realidade que conhecemos é 

construída através da mídia e passa a existir no momento em que é posta na agenda pública. 

Os critérios de noticiabilidade exercem importante papel, pois eles delimitam o que 

deve ou não ser publicizado, ou como prefere Traquina, “são o conjunto de valores-notícia 

que determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia” (2005, p. 

63). Todas as matérias presentes nos jornais passam por esse crivo antes de chegarem ao 

público. 

A função dos valores-notícia é servir de bula para os jornalistas perseguirem aquilo 

que sua empresa reconhece como sendo notícia no campo esportivo. Este é um dos motivos 

                                                 
24 Conforme Wolf (2003, p. 195), a noticiabilidade é definida “como o conjunto de elementos através dos quais o 
órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, de entre, os quais há que selecionar 
as notícias, podemos definir os valores/notícia (news values) como sendo um componente da noticiabilidade”. 
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que faz com que as notícias que tratem da mesma partida ganhem enfoque diferenciado em 

outras publicações. 

Inclusive a concorrência entre as empresas de informação é um importante elemento 

para delimitar os valores-notícias. Se o enquadramento difundido por determinado jornal 

recebe um bom retorno do público os outros jornais precisam tomar um ação para não perder 

leitores. A força do lado comercial é muito presente na produção jornalística, pois além do 

mais, um jornal nada mais é do que uma empresa com empregados remunerados. 

Mouillaud (2002) sustenta que cada jornal tem sua própria voz, por conseqüência, 

cada veículo possui critérios de noticiabilidade ímpares. Conhecer quais são estes critérios é 

importante para entender as necessidades de assuntos que um jornal diário precisa ter acesso 

para se tornar legítimo perante os anseios de torcedores da dupla Gre-Nal.  

Os valores-notícia variam segundo a linha editorial de cada jornal, eles ditam qual o 

fato que será noticiado amanhã e a maneira que ele será agendado na esfera pública. Todavia, 

Wolf (2003) acrescenta que os critérios variam conforme o tempo, logo o que é notícia hoje 

talvez não seja amanhã. Para descobrir quais são as especificidades que um fato deve ter para 

se tornar notícia é necessário cruzar as matérias de diferentes veículos e destacar seus 

enfoques sobre o tema. 

Correio do Povo, O Sul e Zero Hora, costumeiramente, trazem a editoria de esportes 

nas últimas páginas da edição. De praxe, cada publicação traz uma notícia abordando o 

Grêmio e outra o Inter. A tendência são as matérias terem tamanhos iguais e em cada nova 

edição elas ocuparem espaços diferentes dentro na diagramação do jornal. Desta forma, o 

torcedor não pode dizer que o jornal valoriza um lado ou destaca um clube apenas na parte 

superior das páginas como se um time estivesse sempre “por cima” do outro. 

Porém, em uma final de campeonato, como o Gauchão, o enfoque dos critérios de 

noticiabilidade sofre alterações assim como cresce a importância das partidas. Quanto mais se 

aproxima do dia da decisão a demanda de matérias aumenta junto com o número de páginas 

sobre o jogo. Logo, em uma final os valores-notícia se multiplicam.   

 

Quando um jornal muda sua estrutura, deixando de enquadrar o esporte nas páginas 
corriqueiras, está estabelecendo um novo ‘contrato’ e criando novos vínculos com 
seu leitor, construindo, a partir desse modo de dizer, outros sentidos. O ‘poder’ do 
esporte em alterar parte da estrutura jornalística é efetivada com criação e de 
cadernos especiais, com coberturas destacadas de ídolos em conquistas, quebra de 
recordes, mortes, entre outras ocorrências, com abordagem de temas relativos ao 
campo esportivo em outras editorias como política, cultura, tecnologia, internacional, 
economia, entre outras (BORELLI e FAUSTO NETO, 2002, p. 66). 
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Estas abordagens junto ao esporte representam à força que este tema opera sobre a 

mídia. Nas primeiras matérias esportivas sobre uma final, o repórter costuma levar em conta 

todo o trajeto do time, elevando o clube a herói, eficaz e vitorioso, pois é um dos dois 

melhores do campeonato.  

As conotações acima são baseadas nos critérios de noticiabilidade de Traquina (2005) 

que os divide em valores-notícia de seleção e construção. O primeiro é a escolha que o 

jornalista faz em transformar ou não um fato em assunto jornalístico. O segundo a forma que 

o jornalista montou, destacou, omitiu e elegeu como prioridade da sua matéria. 

Os valores-notícia de seleção são estudados por Wolf (2003) como critérios 

substantivos. Estes são divididos em quatro variáveis que estabelecem a importância e o 

interesse para um acontecimento se tornar notícia. São eles: grau e nível hierárquico dos 

indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável; impacto sobre a nação e sobre o interesse 

nacional; quantidade de pessoas que o acontecimento (de fato ou potencialmente) envolve e 

relevância e significatividade do acontecimento quanto à evolução futura de uma determinada 

situação.  

Em cada segmento de Wolf (2003), o Gre-Nal se encaixa e reafirma sua importância 

para a mídia. Os principais jogadores da dupla Gre-Nal tendem a ficar famosos, logo 

encabeçam o nível hierárquico da sociedade, recebendo assim as atenções da mídia. Sendo o 

futebol o esporte nacional, tende a chamar a atenção de grande parte dos apaixonados por 

esporte no país. E sendo este um assunto da grande massa, sua relevância se auto-justifica 

quanto ao grande destaque dos jornais impressos. 

Há de se destacar que a produção das notícias também é influenciada pela 

subjetividade do produtor. A presença deste se traduz nos traços discursivos. Em detrimento 

disso, o capítulo seguinte vem a refletir sobre as estratégias de formação de sentidos perante a 

decisão do Gauchão 2006. 

 

4.2 AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NA PUBLICIZAÇÃO DO GRE-NAL 
 

A grande massa de torcedores de Grêmio e Inter têm a mídia como a principal fonte de 

informação com seu clube. No caso dos jornais impresso, cada um possui uma economia 

enunciativa25 própria que é alimentada por seus valores-notícia. Isso significa que as redações 

                                                 
25 A partir do entendimento de Borelli (2000, p. 84), se entende que Economia enunciativa é “uma “gramática 
de produção”, com particularidades nos modos de enunciar, construir, enquadrar, fazer angulações e 
produzir sentidos”. 



 

 

33

de Correio do Povo, O Sul e Zero Hora possuem gramáticas de produção26 singulares que 

estabelecem como os periódicos devem fazer saber aquilo que publicizam. 

Ou seja, os jornalistas esportivos na função de promotores da informação produzem 

um discurso que é direcionado aos seus leitores habituais. O discurso pode ser entendido 

como a linguagem posta em ação nas páginas dos periódicos. Logo, as notícias tornam-se 

enunciados que refletem os dizeres ou sentidos dos jornais. 

 

Nessa concepção da atividade lingüística, o sentido estaria de alguma forma inscrito 
no enunciado, e sua compreensão dependeria essencialmente de um conhecimento do 
léxico e da gramática da língua; o contexto desempenharia um papel periférico, 
fornecendo os dados que permitem desfazer as eventuais ambigüidades dos 
enunciados (MAINGUENEAU, 2002, p. 19). 

 

É no contexto da decisão do Campeonato Gaúcho que se fomentam os discursos das 

editorias de esportes. Cada enunciado é formado por signo, isto é, representações à final do 

Gauchão. A maneira que estes signos são engendrados perante o contexto dos fatos é 

interpretada pelas técnicas de Análise do Discurso (AD). 

O objetivo da AD não é traduzir o significado dos textos, mas interpretar e entender o 

sentido dos enunciados direcionados a um receptor. Pinto (2002, p. 27) considera que a AD 

“não se interessa tanto pelo que o texto diz ou mostra, pois não é uma interpretação semântica 

de conteúdos, mas sim em como e por que o diz e mostra”27. A AD não se trata de uma 

interpretação literal do que está exposto em um periódico e sim uma investigação construída 

em determinado contexto. 

 

Atualmente, a AD segue pelo menos duas tendências: a francesa e, por outro lado, a 
pragmática, a etnometodologia e outras propostas psicossociológicas de abordagem e 
de tradição anglo-americanas. A AD francesa procura articular, desde os anos 70, 
lingüística e história, tendo como principais nomes Michel Foucault e Michel 
Pêcheux. Já a tradição anglo-americana prende-se mais ao empirismo e aos conceitos 
da psicologia do consciente, tendo como um dos principais teóricos Erving Goffman 
(BORELLI, 2002, p. 29). 

 

Trilhando os preceitos da escola francesa passa-se a compreender o jornalismo como 

instância de produção da realidade social. Através do estudo das estratégias discursivas, que 

                                                 
26 Segundo Borelli (2000, p. 40), “cada mídia constrói sua própria “gramática de produção”, pois a partir de um 
mesmo fato (cena discursiva 1) vai produzir o seu acontecimento singular, de acordo com suas regras próprias de 
discursividade. O leitor, a partir de uma série de conhecimentos, de sua cultura, ideologia, visão de mundo, 
também vai construir sua própria gramática, reinterpretando, reinventando e redirecionando novos sentidos”. 
27 Pinto (2002) também argumenta que a análise do discurso pode ser explicada como os modos de dizer 
exibidos pelos textos. 
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são as técnicas de interpretação de enunciados, se esclarecem os caminhos percorridos pelos 

periódicos para agendar a cobertura das finais entre Grêmio e Inter. 

O discurso jornalístico sempre tem um motivo para existir e um endereço certo para 

ser consumido. O fato dos jornais utilizarem a 3º pessoa do singular, abordar uma linguagem 

objetiva e se referirem a fatos que já aconteceram e que neste momento estão se tornando 

notícia geram a impressão que os veículos de comunicação são os donos da verdade absoluta 

e estão apenas transmitindo o que deveras aconteceu. As notícias são publicadas como 

conhecimentos prontos que escondem a maneira como foram produzidas. 

Porém, o discurso jornalístico põe em movimento intersubjetividades entre aquele que 

manda e aquele que vê. Correio do Povo, O Sul e Zero Hora atuam como dispositivos 

midiáticos que carregam o texto informativo ao receptor. Na verdade, o que esses jornais 

fazem é criar uma cena enunciativa onde são expostos diversos signos e significados que 

devem ser entendidos por seus leitores.  

Cada notícia sobre o Campeonato Gaúcho produz um contexto enunciativo único que 

lhe confere uma identidade. O contrato de leitura com o leitor estabelece uma estratégia de 

produção singular que expressa as características de cada periódico, conferindo-lhe uma 

identidade própria.  

Logo, os jornais em seu interesse próprio organizam suas matérias de forma que 

passem um sentido a seus leitores. Conforme Rodrigues (in MOUILLAUD e PORTO, 2002), 

“a análise das diferentes funções estratégicas28 que o discurso midiático desempenha permite, 

portanto, compreender não só as suas fronteiras, mas sobretudo a sua permeabilidade pelos 

outros discursos” (p. 228). Através da função especular do discurso29, defendida pelo autor, 

percebe-se que a mídia opera importante papel na sociedade, por que nela se vêem as outras 

instituições da sociedade.  

O discurso jornalístico opera no sentido de publicizar os diferentes campos sociais 

segundo a sua lógica de produção de notícias. A estratégia de naturalização que delimita os 

domínios de experiência de uma instituição é um dos mecanismos fundamentais do discurso 

midiático, segundo Rodrigues (in MOUILLAUD e PORTO, 2002). É esta esfera que 

determina até onde vão os enfoques destinados às notícias de Grêmio e Inter, que por sua vez 

legitima essas duas instituições como representantes do campo esportivo. 

                                                 
28 Demais estratégias discursivas são trabalhadas por Rodrigues in Mouillaud e Porto (2002, p. 217). 
29 A função especular do discurso, segundo Rodrigues in Mouillaud e Porto (2002), estabelece que “é a 
instituição midiática que desempenha, nas sociedades modernas, este papel estratégico de composição e de 
conseqüente cimento homogeneizador da vida coletiva” (p. 224).  
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A cobertura jornalística também utiliza diversos mecanismos para se autentificar como 

instituição produtora de informação. Rebelo (2000) destaca que a redundância e as histórias 

paralelas como formas de repetir sentidos e levar o leitor ao encontro freqüente daquilo que 

ele já conhece. Assim, as notícias diárias da decisão futebolística que vai ocorrer apenas no 

fim de semana e os desenlaces habituais que envolvem clubes, atletas e torcedores tem o 

objetivo de caracterizar a partida decisiva e jogar ao leitor a função de interpretá-las como 

peça fundamental para o jogo derradeiro.    

O discurso jornalístico não se torna eficaz pela maneira como é elaborado, mas sim 

pela forma como é aceito pelo público. Cada notícia leva consigo um código repleto de signos 

e significados montados para serem rapidamente digeridos pelos receptores. No caso da mídia 

impressa, uma interpretação lingüística ancorada por técnicas de AD tende a ser uma alavanca 

na investigação textual. 

  O uso de aspas para jogar uma informação na fala de um sujeito, a utilização de 

pronomes pessoais para se referir a determinado ator, a produção de processos polifônicos 

para somar o número de vozes condizentes como determinada situação e o enquadramento de 

processos anafóricos para legitimar um ideal são peças essenciais na AD desenvolvida por 

Maingueneau (2002). A interpretação de cada enunciado paralelo ao contexto da enunciação 

colabora para delimitar uma produção enunciativa ímpar em cada categoria de análise que 

venha a ser criada para investigar as estratégias discursivas dos jornais. 

É no âmago das categorias de análise que se levantam as direções do discurso de um 

jornal frente a diferentes assuntos que envolvem uma mesma cobertura. Um exemplo desse 

procedimento é encontrado na dissertação de mestrado de Borelli (2000), em uma análise da 

cobertura da demissão do técnico Wanderley Luxemburgo da Seleção Brasileira de Futebol 

nos jornais Folha de S. Paulo, Zero Hora e A Razão. A autora dividiu seus enunciados em 

categorias indicadas a partir de seu contato com o objeto empírico. 

A AD não se desenvolve apenas pelas técnicas dominadas pelo seu investigador, mas 

pelos caminhos que o objeto de pesquisa aponta. É o contato direto nas páginas de Correio do 

Povo, O Sul e Zero Hora que delimitará as categorias de análise para a investigação das 

estratégias discursivas agendadas na cobertura das finais do Gauchão 2006.  

A seguir se aprofundará os efeitos do discurso jornalístico, sempre, correlacionado 

com o universo de estudo desta pesquisa. A finalidade é compreender como as estratégias 

discursivas produzem sentidos nos leitores, pois as estratégias servem de pano de fundo para a 

passagem dos efeitos jornalísticos.  
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4.3 OS EFEITOS DE SENTIDO NA LEGITIMIZAÇÃO DO GRE-NAL 
 

As estratégias discursivas que compõem a cobertura jornalística das finais do 

campeonato estadual de futebol possuem um alvo bem definido. Atingir o interesse do leitor. 

As notícias têm sentidos que devem ser prontamente entendidos pelos receptores. Não 

obstante, Braga (in MOUILLAUD e PORTO, 2002, p. 329) postula que “o discurso 

jornalístico é público, é dirigido a uma pluralidade de leitores – e de leitura”, tão logo os 

enunciados dos jornais devem ser compreensíveis a grande parcela da sociedade. 

 Para isso, o jornalista deve interpretar os fatos. Isso significa organizá-los em uma 

matéria jornalística que retransmita o que ele observou, colheu, organizou ou investigou 

através de códigos de linguagem conhecidos de seu público. Por que o jornalista é um ser 

interpretativo (TRAQUINA, 2005) que configura as notícias segundo suas cognições. 

Entretanto, o discurso jornalístico não consegue prever com eficiência o efeito que ele terá no 

receptor, pois cada leitor consome uma matéria segundo suas próprias subjetividades.  

“Para o leitor, as condições de sua leitura intervêm na interpretação que ele faz dos 

enunciados; para o jornalista, as condições de leitura que ele pressupõe para seu artigo fazem 

parte de suas condições de produção”, observa Braga (in MOUILLAUD e PORTO, 2002, p. 

328). Em decorrência deste jogo de interesses, entre aquele que pretende fazer saber e aquele 

que deseja saber, os jornais precisam produzir uma realidade que torne legítimo o evento Gre-

Nal de maneira semelhante a qual o leitor caracteriza o encontro entre Grêmio e Inter. 

As notícias a respeito das finais do estadual logo se configuram como um local de 

passagem. O jornal é o lugar de baldeação do discurso que parte do jornalista e desembarca no 

leitor. Sendo assim, as notícias de hoje têm uma conexão com as de ontem e, em alguns casos, 

prepara às de amanhã.   

O jornal alimenta seu leitor diariamente, tornando a mídia um dos principais 

componentes a preparar a sociedade para os Gre-Nais. Borelli e Fausto Neto (2002, p. 63), 

consideram que “o esporte só ganha existência social por que passa por procedimentos 

técnicos, teóricos e por uma grande ‘conversação’ empreendida no cotidiano, seja pela 

construção da agenda midiática ou pelas falas dos atores sociais - da opinião pública”30. É no 

decorrer da rotina produtiva onde são formados os sentidos que logo chegaram às ruas através 

do periódico. 

 

                                                 
30 Grifo dos autores. 
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Parece-nos uma sugestão interessante pensar, como critério do acontecimento à 
notícia, o espaço que ele virá a ocupar numa página. Mas mais interessante ainda é o 
outro sentido de caber, pois o acontecimento deve ser compatível com a “estrutura 
editorial”, ou seja, “caber”, também, na ideologia do jornal (BERGER, in 
MOUILLAUD e PORTO, 2002, p. 273). 

 

A diagramação do jornal, a quantidade de páginas da publicação, o enfoque editorial e 

o tamanho que a notícia deveria ocupar são algumas das questões que também interferem na 

veiculação das notícias. O fato de ter um Gre-Nal na final do Campeonato Gaúcho, após cinco 

anos, rendeu uma cobertura intensa, assim como um crescimento do espaço destinado à 

editoria de esportes de acordo com a proximidade dos jogos. Ou seja, o assunto não só rendeu 

como, provavelmente, também supriu as necessidades do público. 

Um dos pontos fundamentais que se destaca na produção de sentido das notícias é o 

interesse que os jornais remetem a um determinado assunto na crença dos leitores 

comungarem do mesmo enfoque. Matérias com destaque a intimidade de jogadores em seus 

lares antes do clássico costumam se esforçar para mostrar que a vida particular do atleta é 

muito semelhante à de grande parte dos leitores. A mídia tenta reunir traços da rotina do 

receptor para criar um discurso jornalístico que seja atraente, curioso e que faça o leitor 

lembrar da grande final, mesmo que a matéria deixe o jogo em segundo plano.  

Alsina (1989, p. 15) argumenta que “os jornalistas são, como todas as pessoas 

construtores da realidade a sua volta. Entretanto, dão forma de narração a esta realidade e 

difundido-a, a converterem numa realidade pública”31. A imprensa mediatiza o contato das 

instituições Grêmio e Inter com o público. Há um constante diálogo no dispositivo jornalístico 

que é determinante nas questões que uma sociedade estabelece para discussão. O que prova 

que o receptor aceita o contrato de leitura proposto. 

 

A instância da enunciação do discurso pode somente imaginar o receptor de forma 
ideal, ou seja, construí-lo por hipótese em destinatário suposto adequado às suas 
intenções, e portanto não pode prejulgar a atividade interpretante real do receptor, 
como, de outra parte, esta instância de enunciação não pode pretender dominar a 
totalidade de sua própria intencionalidade do fato, como ser coletivo, ela drena com 
ela vários campos de significação dos quais ela não tem necessariamente consciência 
(CHARAUDEAU, 1997, p. 14).  
 

Isso reforça o fato de a mídia não saber a direção que seus enunciados podem tomar. O 

efeito do sentido parece depender mais do destinatário do que do enunciador, pois tudo 

depende do entendimento que o primeiro terá da construção jornalística. Essa ação é chamada 

                                                 
31 Tradução nossa. 
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por Charaudeau (1997) de ‘efeitos possíveis’, onde os veículos de comunicação produzem um 

eco que representa possibilidades de interpretação para os receptores. 

O sentido que uma notícia pode ter é tão vasto quanto mais destinatários ela alcançar. 

Se o jornal fornece a informação os leitores optam pela codificação e livre interpretação 

daquelas cenas de realidade que lhes é ofertada. Logo, tão bem querem as empresas 

jornalísticas transmitir seus sentidos com eficiência cabe conhecer os anseios de seu público-

alvo.   

No mundo globalizado de hoje, vítima dos anseios do estilo de vida capitalista da 

sociedade, as notícias mais do que nunca se tornaram um modo de produção industrial. As 

matérias jornalísticas se tornaram um produto que deve ‘vender’, ter credibilidade e, de 

preferência, tornar seu público fiel. E óbvio, existe uma receita para isso:  

 

O discurso jornalístico situa o início do acontecimento narrado num tempo anterior 
ao da sua produção enquanto discurso, e obviamente, ao da sua recepção pelo leitor. 
Através deste recuo temporal, ele actualiza o passado, ou melhor, transporta 
virtualmente o leitor para o momento de ocorrência do acontecimento já ocorrido 
(REBELO, 2000, p. 111). 
 

O exemplo de Rebelo é o mesmo que abrir a página de esportes na segunda-feira pós 

Gre-Nal e acompanhar a descrição dos lances da partida de domingo. Tão logo, o jornal 

impresso tenta recriar uma situação já ocorrida em uma linguagem objetiva que leve o leitor a 

relembrar ou conhecer o que aconteceu, segundo a visão do jornalista. 

É esta relação que coloca o jogo de sentidos em movimento e que alimenta não apenas 

as aspirações do leitor, mas também do jornalista e da empresa que ele representa. É no jogo 

entre enunciador e destinatário que a mídia desenvolve um ritual estratégico32 que mira o bom 

desenlace tanto das rotinas produtivas dos profissionais de imprensa, quanto no contato com 

os leitores.   

O resultado desde jogo tende a estar em constante alternância, pois as relações de 

ambos os lados estão sempre em conversação. As estratégias de discurso só se concretizam 

quando jornalista e leitor assumem seus papéis como representantes do ato de enunciação. A 

cobertura da decisão do Gauchão 2006 pode não ter o mesmo enfoque da final de 2007, pois o 

relacionamento de público e mídia não é sólido. 

 

                                                 
32 “O “ritual” define a postura do sujeito que fala. Determina no jogo de um diálogo que posição deve ser 
ocupada; o enunciado a ser formulado; determina gestos, comportamentos, circunstâncias e sinais que devem 
acompanhar o discurso. Fixa seu efeito no construtor”, de acordo com Rocha (2001, p. 24). 



 

 

39

O processo de construção da realidade é dinâmico, está em constante movimento, 
pois não se encontra pronto em algum lugar, à margem dos sujeitos sociais. A 
sociedade está repensando, redefinido e reconstruindo modos de agir, novos vínculos 
com o mundo, enfim, novas realidades (BORELLI, disponível em 
http://www.bocc.ubi.pt/pag/borelli-viviane-jornalismo-actividade-sentidos.pdf, p. 08, 
2005). 

 

O desenvolvimento da sociedade alavanca novos discursos e novas tendências tanto na 

mídia quanto na sociedade. Tanto essas mudanças sociais são verídicas que Fausto Neto 

(2006, p. 05) levanta a hipótese que “o trabalho enunciativo dos media já não mais restringe a 

“construir realidade”, mas deslocar a ênfase desta tessitura para evidenciar a “realidade da 

construção””. Ou seja, o trabalho de enunciação está em constante transformação, onde a 

mídia não se centraliza mais em apenas construir o dia-a-dia, mas mostrar como se fabricam 

as notícias. 

Em suma, qualquer notícia parece caber no jornal, pois quando menos se espera um 

novo assunto entra na roda da cobertura. A maneira que os jornalistas tratam as notícias 

parece evoluir com a sociedade que incide diretamente na construção das matérias. Os 

sentidos deflagrados por um jornal hoje pode não ser semelhante amanhã, porque o olhar do 

leitor já pode ter se modificado. Tão logo o sentido é instável e está em constante movimento. 

Em vista disso cabe agora analisar como Correio do Povo, O Sul e Zero Hora 

produziram suas coberturas das finais do Campeonato Gaúcho 2006. O conhecimento 

desbravado nestes três capítulos iniciais agora será posto em prática e o foco é analisar como 

os principais jornais de referência do Rio Grande do Sul construíram a cobertura do maior 

clássico do futebol gaúcho, através das técnicas de Análise do Discurso.  
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5 CATEGORIAS DE ANÁLISE: GRE-NAL DO OLÍMPICO 
 

Esta fase inicia a análise das estratégias discursivas presentes na cobertura das finais 

do Campeonato Gaúcho 2006 nos jornais Correio do Povo, O Sul e Zero Hora. Serão 

investigados os títulos e subtítulos informativos referentes as partidas nas capas, contracapas e 

nas editorias de esporte dos três periódicos.  

A pesquisa parte das edições de 27 de março (segunda-feira), data que os jornais 

iniciam a cobertura das finais, já que no dia anterior o Grêmio garantiu a vaga (o Inter já 

estava classificado). O estudo se estende até 15 de abril (sábado), quase uma semana após o 

jogo decisivo e data em que o Inter estreava no Campeonato Brasileiro (a estréia do Grêmio 

acontece no dia seguinte). 

Após inúmeras leituras perceberam-se as especificidades de cada jornal, onde são 

produzidos dois agendamentos ímpares para cada partida da final. Ou seja, observou-se 

diferentes construções na cobertura de cada Gre-Nal. Logo, foi formulada uma matriz 

metodológica própria, dividida em dois momentos compostos por categorias de análise. 

Assim, optou-se por trabalhar em separado a cobertura de cada jogo. Portanto, este 

capítulo trabalha apenas os títulos informativos presentes na cobertura do primeiro Gre-Nal 

realizado no Estádio Olímpico, em 1º de abril. O capítulo seguinte irá analisar a cobertura do 

clássico no Estádio Beira-Rio, disputado em 9 de abril. 

Em ambos os casos, os jornais serão analisados juntos, contudo a separação em dois 

momentos serve para ressaltar as diferenças ou semelhanças das notícias antes e depois das 

partidas. Para uma melhor operacionalização definiu-se que Correio do Povo será trabalhado 

com as siglas “CP”; O Sul será representado por “OS” e Zero Hora como “ZH”.  

Quanto aos títulos das publicações, as manchetes serão configuradas como “M”; os 

títulos na capa como “TC”; as manchetes da contracapa como “MCC”; os títulos da 

contracapa como “TCC” e os títulos de matérias como “TM”. Alguns títulos de ZH virão 

precedidos de uma cartola, representada por “C”. Construções que possuem subtítulos irão 

apresentá-los na seqüência, separados do dizer principal por um “–”.  

Cada título virá acompanhado de uma seqüência que começa por “E.1” (Enunciado 1), 

e assim por diante. Os títulos dos jornais foram convencionados ‘enunciados’ porque 

“considera-se, geralmente, que cada enunciado é portador de um sentido estável”, afirma 

Maingueneau (2002, p. 19). Isso significa que um enunciado transporta um sentido com a 

finalidade de ser consumido por seu destinatário, nesse caso os leitores de CP, OS e ZH. 
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Após uma leitura mais atenta e delimitada apenas a cobertura do Gre-Nal do Olímpico, 

percebeu-se fatos recorrentes que definiram as categorias de análise: Gre-Nal; Construção da 

imagem; Preparação; Atores e Resultado. A seguir, elas serão explicadas com maiores 

detalhes.  

Os trechos retirados dos jornais para análise foram definidos após comparações com 

outros fragmentos pré-definidos dentro de sua categoria. Após um mapeamento geral optou-se 

pelos títulos mais relevantes, ou seja, aqueles que fazem referência a final do Gauchão e se 

direcionam ao tema de alguma das categorias de análise.  

 
5.1 GRE-NAL - O DUELO, A PAIXÃO, O CLÁSSICO 
 

 Está categoria concentra os enunciados que buscam representar a importância do 

clássico Gre-Nal na decisão do Campeonato Gaúcho. O foco aqui é o Gre-Nal como um todo, 

como símbolo de uma paixão que é o futebol. 

 

Gre-Nal volta a decidir o Gauchão – Título do campeonato, que desde 1999 não tinha o 
clássico na final, começa a ser definido no próximo sábado no Olímpico, MCC, 27 de março, 
CP, E. 1 

Agora é Gre-Nal., TC, 27 de março, OS, E. 2 
Não é mentira vai ter Gre-Nal dia 1º de abril, TC, 27 de março, ZH, E. 3 
Gre-Nal, C, A volta da paixão, TM, 27 de março, ZH, E. 4 
Cachimbo e o susto – A volta do clássico na decisão do Gauchão, como não havia desde 

1999, renova a tensão e os bastidores para os jogos dos dias 1º, no Olímpico, e 9 de abril, no 
Beira-Rio, TM, 27 de março, ZH, E. 5 

O bicho dos Gre-Nais, C, Quanto vale o título do Gauchão?, TC, 28 de março, ZH, E. 6 
O prêmio pelo Gauchão – Grêmio promete um pouco a mais do que o Inter aos seus 

jogadores, TM, 28 de março, ZH, E. 7 
Gre-Nal 364: o clássico do silêncio – treinadores comandam trabalhos secretos e 

jogadores mostram-se cautelosos nas entrevistas para não dar armas ao rival, MCC, 31 de 
março, CP, E. 8 

Para muitos, o primeiro Gre-Nal – Pelo lado do Grêmio, só Patrício já jogou o clássico e 
poucos no Inter já tiveram esse privilégio. Técnico Abel tem experiência, MCC, 28 de março, 
CP, E. 9 

Falta pouco para o duelo., MCC, 31 de março, OS, E. 10 
Uma final como o Gauchão merece – Desde 1999 o campeonato não tem uma decisão 

como esta, que, a partir das 16h de hoje coloca Grêmio e Internacional frente a frente, MCC, 
1º de abril, CP, E. 11 

Primeiro Gre-Nal é hoje., MC, 1º de abril, OS, E. 12 
Gre-Nal 364: clássico da saudade começa a decidir o Gauchão., TM, 1º de abril, OS, E. 

13 
A paixão está no ar, M, 1º de abril, ZH, E. 14 
Esperança, TM, 1º de abril, ZH, E. 15 
A espera do clássico, TM, 1º de abril, ZH, E. 16 
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Clássico por todos os lados – Ao final da tarde de hoje, Grêmio e Inter já terão jogado o 
primeiro clássico que decide o Gauchão, TM, 1º de abril, ZH, E. 17 

 

Como as categorias deste trabalho apresentam grande quantidade de enunciados, 

organizaram-se tabelas para melhorar a visualização e o entendimento da cobertura: 

 

Tabela 1: Gre-Nal - O duelo, a paixão, o clássico 
 CP OS  ZH 

Enunciados 
referentes ao 
Gre-Nal 364 

Gre-Nal 364: o 
clássico do silêncio, 

(31/03), E. 8 

Gre-Nal 364: clássico 
da saudade, (1º/04), 

E. 13 

 

Enunciados 
referentes à 

dramatização do 
Gre-Nal 

privilégio, (28/03), E. 
9 
 

Gre-Nal volta a 
decidir o Gauchão, 

(27/03), E. 1 
 

o duelo, (31/03), E. 
10 

 

Agora é Gre-Nal., 
(27/03), E. 2 

 

Primeiro Gre-Nal é 
hoje., (1º/04), E. 12 

A volta da paixão, 
(27/03), E. 4 

 

A volta do clássico na 
decisão do Gauchão, 

(27/03), E. 5 
 

A paixão está no ar, 
(1º/04), E. 14 

 

Esperança, (1º/04), E. 
15 

 

A espera do clássico, 
(1º/04), E. 16 

 

Clássico por todos os 
lados, (1º/04), E. 17 

Enunciados 
referentes ao 
valor do Gre-

Nal 

Uma final como o 
Gauchão merece, 

(1º/04), E. 11 

 Não é mentira vai ter 
Gre-Nal dia 1º de 
abril, (27/03), E. 3 

 

Quanto vale o título do 
Gauchão?, (28/03), E. 

6 
 

O prêmio pelo 
Gauchão, (28/03), E. 7 

 

Observando estes enunciados se percebe que o Gre-Nal do Olímpico significa algo 

mais que apenas um clássico do futebol. A partida é definida por CP como sendo “o clássico 

do silêncio” (E. 8), enquanto OS chama de “clássico da saudade” (E. 13). Em ambos os 

jornais, os enunciados são precedidos de “Gre-Nal 364:”, ou seja, os dois pontos no final 

prevêem uma definição, indicando que a partida faz parte de um contexto que tem uma 

identidade autônoma perante uma história de quase 100 anos.  
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Por ser conhecido perante a sociedade como um clássico, o Gre-Nal tem uma 

identidade própria, que por sua vez remete-se a nostalgia do E. 13. Porém, é no E. 8 que faz 

de cada encontro de Grêmio e Inter uma partida ímpar, porque cada Gre-Nal é um confronto 

novo que se traduz em uma nova situação concentrada em um contexto diferente do anterior. 

“O clássico do silêncio” destaca e qualifica o Gre-Nal 364, tornando-o autônomo em relação 

aos demais Gre-Nais segundo a ótica de CP. 

Para ZH a partida ganha um caráter romântico, remetendo-se a “paixão” (E. 4 e E. 14), 

a “esperança” (E. 15), a “espera” (E. 16), ou seja, “o clássico por todos os lados” (E. 17). A 

partir da dramatização como valor-notícia de construção o clássico é configurado como 

sinônimo de amor, de algo bonito. “Por dramatização entendemos o reforço dos aspectos mais 

críticos, o reforço do lado emocional, a natureza conflitual”, argumenta Traquina (2005, p. 

92). Neste caso, o lado emocional ganha sobressalto nesta categoria, ainda mais se somado ao 

“duelo” de OS, no E. 10 e ao “privilégio” (E. 9) de jogar um Gre-Nal pela primeira vez, em 

CP. 

Todavia, o mesmo jornal que elevou o romantismo do clássico o desvalorizou ao 

questionar “quanto vale o título pelo Gauchão?”, no E. 6. ZH mostra que o Campeonato 

Gaúcho vale um “prêmio” (E. 7) e que este não é um título de campeão e sim muito dinheiro.   

De qualquer forma, esta é “uma final como o Gauchão merece”, E. 11, diz o CP. Uma 

oração muito expressiva, onde o que vale mesmo é o Gre-Nal, pois “desde 1999 o 

campeonato não tem uma decisão como esta” (E. 11). O “como esta” dá um poder extra a 

final, a colocando num patamar mais elevado que qualquer outra decisão. Ignorados todos os 

outros clubes da competição, o enunciado deixa claro que esta é a final preferida pelo jornal.   

O fato de ter um Gre-Nal na decisão é tão importante que as notícias iniciais sobre o 

clássico ganham contornos singulares. ZH utiliza da ironia na primeira menção que faz sobre 

a partida (E. 3). Para Maingueneau (2002), a ironia trata de subverter o enunciado do próprio 

enunciador, ou seja, a construção do jornal é construída pela forma que a expressão “não é 

mentira” venha a se contrapor a “1º de abril”, data conhecida como dia da mentira.  

Enquanto que CP (E. 1) e ZH (E. 4 e E. 5) optam por construções semelhantes, onde o 

Gre-Nal “volta” a cena do Gauchão, OS utiliza de um verbo de ligação para ir direto ao ponto 

com “Agora é Gre-Nal” (E. 2) e “é hoje” (E. 12). A estratégia dos dois primeiros é ressuscitar 

o clássico que há anos não era disputado em uma final como forma inicial de agendamento do 

duelo que se aproximava. Já para OS o agendamento já começou, o Gre-Nal não é no fim de 

semana, é agora.  
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Esta primeira categoria mostra que OS é o único a demonstrar o lado conflitual da 

dramatização que rodeia o clássico. Enquanto CP e ZH valorizam a volta de uma decisão com 

Grêmio e Inter, OS se antecipa e diz que a partir de agora é Gre-Nal.   

As notícias de ZH, frente à representação do clássico Gre-Nal como categoria de 

análise, apresentam uma forte concentração na dramatização com valor-notícia de construção 

das matérias. Porém, o jornal foi o único a mostrar o lado comercial da decisão. 

Já o CP foi o que deixou mais clara sua opinião ao dizer que esta é a final que o 

campeonato merece. O jornal também qualificou o confronto como um privilégio, justificando 

ainda mais sua opinião. 

 

5.2 CONSTRUÇÃO DA IMAGEM - O FAVORITO E O AZARÃO 
 

A categoria abrange os títulos que constroem uma imagem de favoritismo para o Inter 

e de azarão para o Grêmio. O objetivo da categoria é determinar como cada periódico criou a 

imagem de Grêmio e Inter às vésperas do clássico. 

 

Inter faz homenagem ao torcedor – Equipe goleou o Zequinha por 6 a 2 e Renteria imitou 
o Saci. Chiquinho foi o destaque da partida, TM, 27 de março, CP, E. 1 

Futebol sem brilho marca a volta – A equipe não jogou bem, mas fez o suficiente para 
bater o Veranópolis e confirmar vaga nas finais, TM, 27 de março, CP, E. 2 

Mano fala em buscar o título como azarão, TM, 27 de março, CP, E. 3 
À espera do Grêmio, Inter passeia contra São José: 6 a 2., TM, 27 de março, OS, E. 4 
Grêmio, ainda sem convencer, bate o Veranópolis e está na decisão., TM, 27 de março, 

OS, E. 5 
Gauchão, C, Dupla mostra força para a final – Grêmio vence Veranópolis por 2 a 0 e 

garante vaga na decisão do Campeonato Gaúcho. Gre-Nal não decidia o título estadual 
desde 1999 – Além de um time entrosado, Abel Braga conta também com boas alternativas 
entre os reservas, como se viu nos 6 a 2 contra o São José, TM, 27 de março, ZH, E. 6 

Grêmio aposta no contra-ataque – Mano Menezes admite colocar no Gre-Nal time com 
três volantes. Hoje e amanhã, equipe faz treinos secretos, MCC, 29 de março, CP, E. 7 

Inter não faz mistério, TC, 29 de março, CP, E. 8 
Abel: "Eu gostaria de ser o azarão nesse caso", TM, 29 de março, CP, E. 9 
Mano Menezes diz não gostar de “coitadismo”, TM, 29 de março, CP, E. 10 
Abelão confirma time titular para o Gre-Nal de sábado no Olímpico., TM, 29 de março, 

OS, E. 11 
A salvação pode estar no banco – Grêmio considera que a superioridade de opções do 

Internacional para o caso de mudança no clássico pode ser apenas no papel, MCC, 30 de 
março, CP, E. 12 

Os meninos do Grêmio no Gre-Nal., TM, 30 de março, OS, E. 13 
Gre-Nal, C, Renteria: “Temos de passar por cima”, TC, 30 de março, ZH, E. 14 
Renteria: “Temos de passar por cima” – A solução pode vir do banco, TM, 30 de março, 

ZH, E. 15 
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Um olho no Gre-Nal, outro na Libertadores – Partida do Maracaibo contra o Pumas, 
hoje, tira um pouco o foco dos jogadores do Inter do clássico, TM, 30 de março, ZH, E. 16 

Deus de Mano Menezes tem novo desafio na tarde de amanhã., TM, 31 de março, OS, 
E. 17 

E seja o que Tcheco quiser., TM, 1º de abril, OS, E. 18 
Força máxima para buscar o Penta., TM, 1º de abril, OS, E. 19 
Lucas por todos., TM, 1º de abril, OS, E. 20 
 

Organizou-se a tabela a seguir a fim de melhorar a visualização das marcas discursivas: 

 

Tabela 2: Construção da imagem - O favorito e o azarão 
 CP OS ZH 

Enunciados 
referentes à 

vitória do Inter 

homenagem ao 
torcedor, (27/03), E. 1  

Inter passeia, 
(27/03), E. 4 

time entrosado, 
(27/03), E. 6 

Enunciados 
referentes à 

vitória do Grêmio 

Futebol sem brilho, 
(27/03), E. 2 

ainda sem convencer, 
(27/03), E. 5 

Grêmio vence, 
(27/03), E. 6 

Enunciados que 
fazem referência a 

um suposto 
favoritismo do 

Inter 

Inter não faz mistério, 
(29/03), E. 8 

 

Abel: “Eu gostaria de 
ser o azarão neste 

caso”, (29/03), E. 9 

Abelão confirma time 
titular, (29/03), E. 11 

 

Força máxima, 
(1º/04), E. 19 

Renteria: “Temos de 
passar por cima”, 

(30/03), E. 14 e E. 15 
 

Um olho no Gre-Nal, 
outro na libertadores, 

(30/03), E. 16 
Enunciados que 

fazem referência a 
uma suposta 

inferioridade do 
Grêmio 

Mano fala em buscar 
título como azarão, 

(27/03), E. 3 
 

aposta no contra-
ataque, (29/03), E. 7 

 

Mano Menezes diz 
não gostar de 
“coitadismo”, 
(29/03), E. 10 

  
 

Os meninos do 
Grêmio no Gre-Nal, 

(30/03), E. 13 
 

Deus de mano tem 
novo desafio, (31/03), 

E. 17 
 

E seja o que Tcheco 
quiser, (1º/04), E. 18 

 

Lucas por todos, 
(1º/04), E. 20 

 

 

O E. 12, do CP, não foi classificado nesta tabela porque sua construção produz certa 

estranheza. “A salvação pode estar no banco”, na MCC, indica que no banco de reservas 

existe a possibilidade de estar jogadores com capacidade de decidir o clássico. Já o subtítulo 

“Grêmio considera que a superioridade de opções do Internacional para o caso de mudança 

no clássico pode ser apenas no papel”, revela que para o Grêmio a quantidade de reservas do 

Inter pode ser apenas teórica. Sendo assim, a construção é no mínimo contraditória, pois a 

manchete diz que no banco pode estar à salvação e o subtítulo diz que o Grêmio acha o 
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contrário, entrando em conflito com o sentido da manchete. Ou seja, o Grêmio tem uma 

opinião, o jornal outra. Como este é o único enunciado, até o momento, que apresenta dois 

sentidos em conflito optou-se por analisá-lo a parte.  

Voltando-se agora aos enunciados da tabela, a primeira linha se refere aos enunciados 

sobre a vitória do Inter sobre o São José por 6 a 2, na última partida da Segunda Fase da 

competição. O Inter não apenas ganhou a partida, mas também homenageou o torcedor (CP, 

E. 1), passeou em campo (OS, E. 4) e mostrou um time entrosado (ZH, E. 6). Todos os 

jornais constroem valores a equipe do Inter, a vitória não é apenas noticiada, é justificada por 

duas metáforas: (E. 1 e E. 4) e uma qualidade (E. 6).  

No caso da vitória do Grêmio sobre o Veranópolis por 2 a 0, que garantiu o clube na 

decisão, ganhou outro enfoque pelos periódicos. A vitória foi considera “sem brilho” por CP 

(E. 2) e “sem convencer” por OS (E. 5). Ou seja, para ambos faltou qualidade ao Tricolor. 

Desta vez ZH não emite opinião para a atuação e se limita a dizer “Grêmio vence” (E. 6).  

Nos enunciados que fazem referência a um suposto favoritismo do Inter, o CP 

evidencia que o clube não esconde a equipe que vai para o jogo (E. 8), logo não teme o 

adversário. A declaração do técnico Abel Braga (E. 9) também dá uma conotação de 

superioridade ao time, pois o termo “azarão” no linguajar do futebol remete a uma equipe 

tecnicamente inferior que não tem a nada a perder. Esta construção é feita através de discurso 

direto, onde segundo Maingueneau (2002) o jornalista não se coloca como responsável pelo 

enunciado.  

Porém, sendo o jornalista o enunciador existe simultaneamente no enunciado (E. 9) a 

voz de Abel Braga, que se constitui em outro enunciador. Esta problemática é chamada de 

polifonia, onde o enunciado é construído a partir de várias “vozes” percebidas 

simultaneamente (MAINGUENEAU, 2002). Ou seja, para ter crédito em sua construção o 

jornal precisa somar outros argumentos aos seus enunciados, isso pode ocorrer tanto no 

discurso direto como indireto.  

A polifonia também é adotada por ZH na construção metafórica da declaração do 

colombiano Renteria, em que o jogador do Inter diz que sua equipe deve “passar por cima” 

(E. 14 e E. 15) do rival. ZH também lembra que o Colorado esta focado na Libertadores da 

América (E. 16), o que confere um certo prestígio ao clube, já que está é a principal 

competição do continente. 

Já OS apelida Abel Braga de “Abelão” (E. 11), somando um aumentativo a seu nome. 

Isso funciona como uma marca modalizadora que fornece uma imagem de superioridade. O 
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termo “força máxima” (E. 19), além de servir como elemento de crédito à equipe que irá jogar 

com seus titulares também serve como marca de agendamento para o clássico. 

Nos enunciados que fazem referência a uma suposta inferioridade do Grêmio, OS vê 

meninos disputando o Gre-Nal pelo Tricolor (E. 13), o que passa uma insegurança perante a 

grande final, já que como o jornal disse anteriormente o Inter vem com força máxima (E. 19). 

Neste contexto percebe-se que no Inter se aposta no grupo como um todo e no Grêmio apenas 

em um ou dois jogadores capazes de decidir o jogo (E. 18 e E. 20). Em suma, quer dizer que 

o Inter tem jogadores melhores e que Deus terá de ajudar Mano, pois o desafio será grande (E. 

17). 

A polifonia volta à cena quando o CP usa a voz de Mano Menezes duas vezes, de 

forma indireta, para passar a imagem de ‘zebra’ do clube. Na primeira o jornal confirma a 

posição do técnico como “azarão”, acentuada pelo próprio Mano (E. 3). Na segunda, o 

treinador tenta se desvencilhar da imagem de “coitado” (E. 10) que o termo azarão lhe 

remete, no entanto, o efeito é inverso, quanto mais o nome do técnico aparece ao lado destas 

marcas mais ele é visto como um azarado ou um coitado. 

Uma dos enunciados mais interessantes, porém, não está ligada a um ator enunciativo, 

mas no esquema de jogo do Grêmio. Jogar “no contra-ataque” (E. 7) de CP, “é um tipo de 

jogada que surpreende o adversário porque parte rapidamente de uma posição defensiva para 

o ataque”, esclarece Barbeiro e Rangel (2006, p. 131). Por outro lado, também significa jogar 

atrás e esperar o adversário vir pra cima para poder contra-atacar. Normalmente, quem usa 

desta técnica são equipes que se consideram inferiores e que na maioria das vezes jogam fora 

de casa. Como o Gre-Nal é no Olímpico, essa é uma importante marca de agendamento para a 

decisão, onde o Tricolor deverá jogar recuado e o Inter deve mandar na partida. 

A ausência de enunciados de ZH quanto a uma suposta inferioridade do Grêmio 

mostra que o jornal tende a ser menos rude com a situação do Tricolor. ZH foi o único 

periódico a não criticar a fraca atuação da equipe sobre a vitória diante do Veranópolis, 

apontou a superioridade do Inter apenas através da fala de um jogador do Colorado e a partir 

do agendamento de um jogo da Libertadores que interessava a equipe do Beira-Rio.  

CP, apesar de ter um enunciado duvidoso (E. 12) foi o único que ligou diretamente a 

imagem do Grêmio a de azarão. Isso aconteceu através de declarações tanto de Mano tanto de 

Abel e também quando o jornal disse a técnica de jogo que o Grêmio usaria. 

OS, por sua vez, demonstrou que tanto o grupo quanto o time titular do Inter são 

melhores que os do Grêmio, já que do Tricolor apenas um ou dois jogadores teriam 

capacidade de jogar por todos os outros.   


