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RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar o uso de jargões e encenações referendados a Renato 

Portaluppi na editoria de esportes do Jornal Zero Hora. Foram selecionadas seis edições para 

análise, retiradas do período da chegada do técnico, para assumir o treinamento do Grêmio 

Football Portoalegrense em agosto de 2010, até maio de 2011. O objetivo da pesquisa é 

investigar quais os jargões utilizados e que atributos foram adotadas nas reportagens sobre o 

treinador do Grêmio. Como jogador Renato Portaluppi é o maior ídolo da história do clube 

gaúcho. Com a volta de Renato ao Grêmio, hoje como treinador, o pesquisador busca 

observar até que ponto o jornalismo informativo do jornal Zero Hora é contaminado por 

termos opinativos. Entre os autores que sustentam a pesquisa está Coelho, Barbeiro, Rangel e 

Capinussú. O estudo busca identificar os usos de jargões através do protagonismo exercido 

pelo técnico, suas encenações e as consequências nos textos escritos pelo jornal do Grupo 

RBS. Na análise de conteúdo é observada também a forma como Renato Portaluppi é 

mencionado como ídolo de acordo com os termos opinativos, levando em conta questões de 

idolatria, destacados pelos autores Helal e Rubio.       

 

Palavras-chave: Jornalismo esportivo; futebol; jargões; encenações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa trata sobre a passagem de Renato Portaluppi como técnico do Grêmio Foot-

Ball Porto-Alegrense e as encenações e os jargões praticados pelo treinador que geraram na 

notícia na Editoria de Esportes do jornal Zero Hora, de Porto Alegre (RS). Foram adotados 

critérios de análise de jargões e encenações visando saber o uso de termos opinativos nos 

textos informativos.  

O trabalho foi dividido em nove capítulos. No primeiro capítulo, o foco é no tema e na 

justificativa para a realização do estudo. O segundo capítulo contextualiza o cenário da mídia 

e o futebol no Brasil. É também discutido o papel do jornalismo esportivo brasileiro, através 

de sua história, relacionando com o futebol, principal modalidade esportiva do país. Dentro do 

capítulo, também são discutidas ações de idolatria e os jargões do futebol.  Em seguida, no 

terceiro capítulo, o foco são as encenações, o técnico e seu comportamento. No capítulo 

seguinte, espaço para a objetividade jornalística e o papel do jornalista de informar sem emitir 

opinião, bem como as mudanças desse panorama durante a história do jornalismo impresso. O 

próximo capítulo destaca o jornal Zero Hora, veículo impresso do Grupo RBS. O capítulo seis 

aborda a carreira de Renato Portaluppi como jogador e técnico de futebol. A metodologia do 

trabalho está no sétimo capítulo. O oitavo capítulo traz a análise dos materiais selecionados. 

No nono e último capítulo do trabalho, são encontradas as considerações finais, contendo os 

resultados obtidos com a pesquisa. 

 

1.1 DESCRIÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O estudo busca identificar as características jornalísticas empregadas no tratamento das 

notícias sobre o ex-jogador e técnico de futebol do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Renato 

Portaluppi, na Editoria de Esportes do jornal Zero Hora. Identificar o uso do ídolo do passado 

como referência ao atual momento como técnico. Coletar e investigar evidências que remetem 

à mitificação em termos e jargões utilizados no jornalismo esportivo, no qual podem tornar a 

editoria informativa em uma mescla de notícias com termos opinativos.  

Renato Portaluppi é considerado pela torcida do Grêmio um dos maiores ídolos da história 

do clube. A escolha do tema foi decidida considerando o uso de termos de identificação 

alusivos às conquistas da Taça Libertadores da América e do Mundial Interclubes de 1983 

quando Renato foi protagonista. 
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Esta pesquisa busca tratar até que ponto o jornalismo informativo esportivo é capaz de 

prover, também, de conteúdo do jornalismo opinativo, pelo seu caráter em títulos e expressões 

textuais do uso de jargões jornalísticos como recurso técnico textual. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Quais os atributos jornalísticos que referendam os jargões sobre Renato Portaluppi na 

Editoria de Esportes de Zero Hora? 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 
Analisar, na Editoria de Esportes de Zero Hora, quais os jargões utilizados e que 

atributos foram adotados nas reportagens sobre Renato Portaluppi.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar as edições do jornal Zero Hora nas quais constem citações de Renato 

Portaluppi nos textos noticiosos da Editoria de Esportes; 

 Verificar em quais materiais há o uso de jargões jornalísticos;  

 Distinguir significados de termos encontrados construindo uma base de dados a ser 

analisada; 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

O pesquisador busca investigar as formas de utilização de jargões jornalísticos sobre o 

treinador Renato Portaluppi empregados pela Editoria de Esportes do jornal Zero Hora com o 

propósito de descobrir que termos são usados e quais critérios são adotados. A pesquisa gira 

em torno de um questionamento sobre até que ponto o jornalismo que gera informação é 

contaminado por estes termos opinativos.  

Uma das inquietações do pesquisador é o por quê do uso emocional no jornalismo 

esportivo e no que ele acaba se diferenciando das demais áreas de editorias impressas neste 

quesito.  

A escolha por textos sobre o ex-jogador de futebol e atual técnico Renato Portaluppi foi 

determinada por ele ser o maior ídolo como jogador de futebol da história do Grêmio Foot-

Ball Porto Alegrense e estar presente atualmente na mídia por ter voltado ao clube. 
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Ao observar as informações publicadas por Zero Hora com apologias aos títulos de 

Portaluppi pelo Grêmio, como também pela sua experiência como jogador, a curiosidade e a 

atenção do pesquisador foram estimulados a desenvolver esta pesquisa. 

O jornal Zero Hora foi escolhido por ser um dos periódicos impressos com maior 

desenvolvimento da editoria esportiva no país, além também de possuir um grau considerável 

de credibilidade que o Grupo RBS, do qual o jornal pertence, repassa.  

Como a área de jornalismo impresso esportivo por vezes acaba sendo deixada de lado por 

pesquisadores, a ideia ressaltou ainda mais a importância de realizar o estudo para 

contribuição para o segmento pouco explorado pela academia. 

Os jargões jornalísticos passaram a ser o alvo da pesquisa por ser algo popular no rádio, 

isso é evidente e já possuem pesquisas acerca do tema, mas são poucos estudos com tanta 

fluência no jornalismo informativo impresso, no qual o leitor lê notícia como informação e 

não como comentário, caso de colunas, que são óticas do gênero opinativo. 
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2. JORNALISMO ESPORTIVO: FUTEBOL E MÍDIA NO BRASIL 

 

Jornalismo, na sua essência, não muda, não importa o tipo de propagação ou editoria 

trabalhada, jornalismo é jornalismo e está comprometido a regras de ética e ao interesse 

público.   

A emoção faz parte do esporte. Ela está presente em diversas contextualizações da 

prática esportiva, como um gol do título ou uma derrota sentida. Este sentimento contamina a 

todos que o acompanham, e porque não também o jornalista que escreve sobre os fatos 

ligados a algo que mexe com o emocional. O jornalismo caracterizado pelo status de 

seriedade passa a ser parte de uma mescla de informação sim, notícia e determinação de estar 

a cargo do público, mas divide espaço com o entretenimento. Este é o jornalismo esportivo.  

Os jornais adotam a descrição em detalhes dos bastidores, a comprovação e explicação 

dos fatos esportivos acontecidos levando em conta o interesse do público por notícia sem 

deixar de lado que leitor busca o gênero também por divertimento (BARBEIRO e RANGEL, 

2006). 

O futebol, esporte mais popular na terra tupiniquim, foi muito criticado na sua chegada 

ao país. O motivo era por ser de origem inglesa e o Brasil ser pouco receptivo aos modelos 

culturais lá adotados. Poucos acreditavam no sucesso da modalidade. Nem mesmo o remo, 

categoria esportiva mais popular nos primórdios do século passado, era levado a sério, e por 

vezes jamais se imaginava de ser visto destacado em uma capa de jornal nacional. 

Em 1910, o jornal Fanfulla, dedicado aos italianos que moravam em São Paulo, foi o 

primeiro jornal nacional a dedicar espaços para o futebol. A partir de um convite de criação de 

um clube publicado pelo jornal que foi nasceu o Palestra Itália, hoje Sociedade Esportiva 

Palmeiras.  

Os periódicos que passaram a ter um espaço para o futebol divulgavam resultados de 

equipes, diferente do jornalismo esportivo adotado na atualidade. Mas o período serviu como 

importante registro de acontecimentos como quando surgiram clubes. Com o passar do tempo 

os jornais inseriram de forma progressiva mais conteúdos relacionados ao esporte. 

Nos anos de 1919 e 1922 a Seleção Brasileira conquistou o bicampeonato sul-

americano. Com os títulos, a popularização do futebol ultrapassou outras modalidades 

esportivas. 

O Rio de Janeiro viu nascer em 1930 o primeiro jornal brasileiro voltado somente a 

esportes. Com o passar dos anos periódicos foram surgindo sem muito êxito, só no final dos 

anos 60 é que a editoria de esporte passou a ser parte permanente nos jornais. Na época chega 
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o Caderno de Esportes e por consequência o Jornal da Tarde, que foi seguido como modelo de 

adoção de editorias esportivas por outros veículos do país (COELHO, 2004). 

Nos anos 1950, prosas e crônicas esportivas faziam sucesso nos jornais impressos. 

Tanto que alguns jogos ruins violentos podiam virar quase um romance nas linhas desses 

periódicos. Nos anos 1980 até o começo dos anos 1990 a linguagem se tornou mais descritiva, 

mas sem deixar de lado a emoção, questão que não deixou de fazer parte do segmento. 

A linguagem jornalística esportiva, que nos primórdios era caracterizada pela 

adrenalina e emoção do esporte, na atualidade as características distintas variam de acordo 

com a empresa de comunicação (Barbeiro, Rangel, 2006). 

No século XXI jornais como o Lance! e Folha de São Paulo dedicam entre 15 e 30 

profissionais para a elaboração do caderno de esportes. O sudeste brasileiro domina quanto a 

grandes redações. O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e O Globo são veículos que 

fazem parte de um padrão diferenciado onde as empresas investem mais nos jornalistas. No 

sul o jornal Zero Hora vem a ser também uma das grandes potências.  

O jornalismo esportivo que possui forte expressão nas rádios AM por dedicarem boa 

parte, se não a maior nos dos horários de transmissão, a coberturas do futebol, apesar da 

vertigem de investimento de alguns veículos de comunicação impressa na área, o profissional 

que trabalha com esportes em jornais acaba por não ter os melhores salários. 

Para Coelho (2004), o jornalismo de esportes é realizado por profissionais da 

comunicação em início de carreira: 

 

É para lá que seguem os focas, novatos que chegam sedentos de trabalho e de 

crescimento profissional. É assim desde que o jornalismo escreveu sua primeira 

página. As portas de entrada para novatos são a editoria de esportes e a de cidades. 

O que é ótimo para quem quer seguir carreira própria em outras áreas. E péssimo 

para o desenvolvimento da própria carreira de jornalista esportivo. 

 

A fragmentação do jornalismo de acordo com o público alvo evidente há décadas em 

revistas, tem sido encontrado com maior frequência no fazer jornalismo da atualidade. O foco 

em abrangência de receptividade das massas que um dia já foi modelo é considerado como 

uma das pragas adotadas por jornalistas. O desconhecimento do público para o qual faz a 

informação deixou de ser aceitável, o jornalismo para todos perde espaço para um modelo 

personalizado com características determinadas de acordo com o leitor e a sua diversidade 

(Barbeiro, Rangel 2006). 
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2.1 IDOLATRIA 

 

Ídolos são construídos nas mais diversas classes artísticas, sejam de atores, cantores 

musicais como também no futebol. As visões expressadas pelos seguidores destes 

personagens são desde o entusiasmo de lotarem estádios até a casos de dolorosa perda em 

caso de morte. Isso pode parecer novidade mas não é, nos primórdios do jogos olímpicos 

gregos o mesmo era feito em torno dos campeões da época (RUBIO, 2001). 

Assim como no passado, estes ídolos esportivos são personificados por suas 

conquistas históricas e acabam fazendo parte de uma seleção de referência no qual além do 

público a própria mídia acaba sendo afetada pelo rótulo proposto ao atleta. 

Para Barbeiro, Rangel (2006): 

 

O esporte em si já tem certo grau de emoção. E sabemos que não é fácil, no 

jornalismo esportivo, dosar coração com razão. O perigo fica para a 

espetacularização de imagens e eventos. E o que é pior, quando a alta dose de 

emoção transforma ídolos em mitos e atletas em semideuses. 

 

Segundo Barbeiro, Rangel (2006), o que o jornalista vem a escrever sobre um atleta 

pode sobrepor dúvidas do caráter ético de um veículo de comunicação. A participação ativa 

do repórter nas rotinas de um atleta ou clube pode interferir no compromisso do mesmo com o 

seu dever profissional de não se envolver a ponto de fazer parte do meio.  

A linguagem pode sofrer influências quando fatos como estes acontecem. Ao se 

colocar junto do mesmo, o jornalista se distancia do tom de imparcialidade jornalística, de por 

exemplo, eles estão conquistando um título, para nós estamos conquistando o título. 

O jornalista esportivo por vezes está inserido no meio de grandes personalidades do 

esporte, ídolos a níveis até mesmo internacionais. Porém isto não é motivo de desestabilizar 

os conceitos jornalísticos e passar a ser um fã do mesmo na construção tanto na coleta quanto 

na construção do conteúdo, agindo erroneamente como propagador da fama. 

Para Coelho e Helal (1996) apud HELAL (2001) 

 

A quantidade de ídolos na história do futebol brasileiro é muito grande. Diferentes 

enquanto sujeitos, suas biografias podem ser agrupadas em alguns modelos ou 

arquétipos singulares, próprios da cultura. Enquanto paradigmas de alguns modelos 

de existência, as biografias destes heróis “editadas” pela mídia falam frequentemente 

de trajetórias recorrentes. 
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2.2 JARGÕES DO FUTEBOL 

 

Segundo Holanda(2004) a palavra jargão é de origem francesa, jargon e remete a 

quatro definições de vocabulários. 

 

Linguagem corrompida. Língua estrangeira que não se compreende. Gíria 

profissional. Fase mais rudimentar de um pidgin em que predominam as soluções 

individuais para os problemas diferentes; pré-pídgin. No desenvolvimento da 

linguagem infantil, enunciados ininteligíveis, embora com padrão entonacional de 

sentença, que marcam o final de fase do balbucio. Enunciação de palavras 

ininteligíveis que caracteriza certos tipos de desordens da linguagem como a afasia. 

 

Barbeiro, Rangel (2006) citam que “um bom jornalista esportivo precisa conhecer os 

jargões mais usados no meio. E, de preferência, até aquelas palavras raras.”  

É importante destacar que boa parte dos jargões esportivos encontrados nos jornais 

impressos tiveram origens em coberturas radiofônicas e televisivas. 

Conforme Capinussú (1988), o código de comunicação como é chamado pelo autor, 

tem o mérito de seus comunicadores que determinam novos vocabulários os quais passam a 

fazer parte do cotidiano de quem acompanha o jornalismo esportivo. O futebol e a linguagem 

desviante propagada pela mídia, influencia quem recebe a informação, alcançando a adoção 

de termos futebolísticos mesmo em alguns casos onde o sentido da frase remete ao grotesco.   

O uso dos jargões jornalísticos são determinados de acordo com o jornalista, “não 

existe uma regulamentação normatizando este ou aquele tipo de linguagem para se descrever 

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

moral e nem as comezinhas gramaticais” (Capinussú, 1988). 

Apesar de não haver regras em cima do uso de uma linguagem diferente da habitual nos 

meios de comunicação, quem faz proveito do recurso é considerado um desviante.  

A criação do vocabulário desviante passa a ser denominada e atinge um patamar de 

sucesso, quando um profissional vê o colega citar aquele novo termo e começa a adotar o 

mesmo procedimento.  

Característica das coberturas esportivas nos veículos radiofônicos, o desvio é 

encontrado em menor número na imprensa escrita: “no jornal, os espaços são pequenos, 

fazendo com que a simplicidade na descrição de um jogo se constitua na tônica do redator 

esportivo, embora não possamos negar a existência de algumas expressões idiomáticas” 

(Capinussú, 1988). 
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3. ENCENAÇÕES 

 

 Segundo o site do dicionário Dicio, encenação é um “ato ou efeito de pôr em cena, de 

montar um espetáculo teatral. Fingimento, comportamento hipócrita e mentiroso, afetação 

insincera.” 

 A encenação vem de uma atuação, e desta atuação a uma necessidade de criação de 

um personagem em termos físicos, de voz e fala, de movimento, de gesto. Este conceito de 

criação de um personagem não remete apenas a necessidade de quem atua ou dirige em teatro, 

mas também de quem trabalha em coletividades (STANISLAVSKI, 2006). 

 Tanto a encenação quanto a representação desempenham papel fundamental na vida 

social, o aspecto impactado tem influência na criação diferentes comunidades (WULF, 2004 

apud PAIERO, JUNIOR, MENEZES, 2006)  

 Quando levado para o campo de rituais, a encenação é parte figurante em hierarquias 

disputas de poder social. (ARBEITSGRUPPE, 2004 apud paiero, Junior, Menezes, 2006).  

 O artifício de encenar está presente no cotidiano do ser humano, é visto no relacionar 

da mentira, de simular, ou tentar emitir uma visão da qual tenha favorecimento para si. No 

contexto de sociedade observamos este tipo de estratégia presente em discursos previstos 

como o anúncio previsível de uma tragédia, ou mesmo no futebol de simulação de falta dentro 

de uma partida, fingindo estar passando por uma reação que não é de fato real. 

 O técnico é uma figura considerada importante no meio futebolístico. A filosofia de 

trabalho de cada um varia, conforme sua experiência pessoal e profissional. Alguns foram 

jogadores e, após o final da carreira dentro das quatro linhas, viraram técnicos. Outros, 

passaram pelas escolas de Educação Física, tendo base acadêmica. A teoria e a prática, 

também no futebol, devem andar juntas. Não podemos afirmar que um é melhor em relação 

ao outro porque foi jogador de futebol ou esteve em bancos universitários. 

Para FRANCISCO (2010), o técnico: 

 

[...] desempenha o papel de um general estrategista, que dá as ordens aos 

comandados, monta o padrão tático, mas não participa do embate no campo. O papel 

do técnico é frequentemente entendido como determinante para o desempenho de 

uma equipe, embora seja visto algumas vezes como uma tarefa menor. O perfil 

comportamental dos técnicos varia grandemente, mas é certo que este perfil 

influencia, em intensidades altamente variáveis, o comportamento dos jogadores em 

campo. 
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O técnico de futebol é um ator e também faz encenações no palco que envolvem o 

jogo dentro e fora das quatro linhas. Renato Portaluppi, então técnico do Grêmio, era um 

exemplo. Assumiu o time em agosto de 2010, numa situação crítica no Campeonato 

Brasileiro e o levou a disputar a Taça Libertadores da América de 2011. Como ídolo da 

torcida, por ter sido jogador nas conquistas da Libertadores e do título mundial interclubes, 

ambos em 1983, virou o comandante do time. Ele implantou a sua filosofia de trabalho, de 

conversa e carinho aos jogadores e ganhou a simpatia da torcida também como treinador. 

Para BORGES apud PAVIS (2007), “a análise do espetáculo deveria começar pela 

descrição do ator, pois este está no centro da encenação e tende a reduzir a si o resto da 

representação.” Renato foi isso e fez isso no Grêmio. O autor destaca: 

O ator se constitui enquanto tal desde que um espectador, a saber um observador 

exterior, o olha e o considera como "extraído" da realidade ambiente e portador de uma 

situação, de um papel, de uma atividade fictícios ou pelo menos distintos da sua própria 

realidade de referência. 

Graças ao controle do comportamento e da dicção, o ator imagina possíveis situações 

de enunciação onde o seu texto e suas ações adquirem um sentido. Essas situações, no mais 

das vezes, são apenas sugeridas por alguns indícios que esclarecem a cena e o papel. É a 

responsabilidade do encenador, mas também do ator, decidir que indícios serão escolhidos. 

(Borges apud Pavis, 2007) 

Renato seu utilizou da mídia esportiva gaúcha, no caso em análise, a Editoria de 

Esportes do jornal Zero Hora, para fazer valer a sua encenação enquanto técnico do Grêmio, 

emitindo mensagens aos jogadores, à direção e, principalmente, aos torcedores gremistas. 
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4. OBJETIVIDADE JORNALÍSTICA 

 

 Até meados dos anos 1850 a imprensa mundial voltava sua visão de fazer jornalismo a 

uma só concepção: a da parcialidade. Caracterizada por impressos partidários, a mídia da 

época buscava escrever para pessoas que estavam interessadas em suas ideologias, tinham 

como costume adquirir a opinião de seus interesses. Foi nessa época que na França, Inglaterra 

e Estados Unidos a imparcialidade começou a emoldurar uma nova visão de fazer jornalismo. 

O conceito de objetividade ganhou vida nos periódicos, sem priorizações e com uma aparente 

neutralidade, uma nova fórmula de jornalismo passou a ser adotada, o de fazer um jornalismo 

para todos. 

As agências de notícias foram as precursoras do formato imparcial, elas elaboravam 

notícias para diversos órgãos e buscavam dar amplitude de alcance às informações, e a melhor 

forma era usando o estilo que atingisse a todos (AMARAL, 1996). 

Amaral (1996) destaca a adaptação das agências:  

 

era preciso então que elas oferecessem um produto capaz de atender às necessidades 

específicas de cada cliente, refletindo o caráter social do mercado e levando em 

conta seus interesses, valores e preconceitos. Passaram a vender notícias uniformes, 

neutras e imparciais a jornais politicamente diversos. 

  

 Em 1833 Benjamin Day fundou o New York Sun, um jornal voltado ao público geral 

seguindo os moldes das novas agências. O periódico buscava refletir em suas páginas a 

igualdade política, além de colocar o homem comum em primeiro plano, deixando de lado 

privilégios aos monopolistas. Os repórteres eram instruídos a não demonstrar opiniões em 

suas matérias, muito menos veicularem preconceitos. O New York Sun fez tanto sucesso com 

seu modelo de comuncação de massa que logo surgiram similares como o New York Herald e 

o Evening Transcript. 

A Penny Press foi outra precursora importante da objetividade, redefinindo o que é 

notícia como hoje vemos difundida, onde o alvo central está focalizado no interesse do 

público como espetáculos, crimes, informações esportivas. Outra característica destacada é a 

descrição dos fatos tal como aconteciam. 

O fortalecimento da objetividade jornalística foi gradativamente se consolidando, 

década após década, até se tornar conceito nos Estados Unidos no século XX e se difundir 

pelo resto do mundo (Amaral, 1996). 
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Apesar da objetividade chegar aos dias atuais como referência, Amaral (1996), indaga: 

“como pode um branco escrever realidades sobre as realidades da vida do negro? Pode o 

homem escrever sobre a condição da mulher? O cristão compreender o muçulmano, ou vice-

versa? O rico entender o pobre? (...) Pode um gremista discutir um Grenal?”. 

As verdades, como é tratada a composição objetiva por Amaral (1996), nada mais são 

do que uma concepção generalista de quem o escreve, que por vezes é calada pela escolha dos 

leitores por lerem colunas de opinião que sejam do seu interesse. 
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5. O GRUPO RBS E O JORNAL ZERO HORA 

 

A Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS) é uma empresa de comunicação rio-

grandense que teve origem em 1957 a partir da aquisição da Rádio Gaúcha pelo comunicador 

Mauricio Sirotsky Sobrinho. A rádio na época completava 30 anos de existência e passava por 

uma situação difícil imposta pela concorrência. Entre os associados que ajudaram na compra 

da emissora porto-alegrense estão os empresários Arnaldo Ballvé, Frederico Arnaldo Ballvé e 

Nestor Rizzo.  Entre as mudanças propostas por Sirotsky na emissora esteve a criação de uma 

cadeia fixa de emissoras reunidas, colocando a Rádio Gaúcha frente à união de 15 rádios do 

interior do estado.  

 Após a consagração no rádio, Sirotsky assumiu a TV Gaúcha em 1962, mas a emissora 

ficou apenas um ano no ar. O desfecho do que seria a RBSTV viria somente em 1968, quando  

Sirotsky e Jayme Sirotsky, seu irmão,  se juntam com novos sócios e reassumem a TV 

Gaúcha. A partir da empreitada da família que controla até hoje o grupo RBS, o nome da 

empresa passou a ganhar destaque.  

O canal televisivo passou a ser além de pioneiro, um modelo sólido de credibilidade 

jornalística no sul do país. Por onde passou nas emissoras que hoje fazem parte do grupo, o 

comunicador que se transformou em empresário, emplacou reformulações na maneira de 

conduzir o jornalismo para um estilo moderno pensando no futuro, seja em rádio, TV ou 

jornal. 

O jornal Zero Hora foi mais uma das apostas da família RBS. Com origens herdadas 

do então extinto jornal Última Hora, a nova mídia foi fundada por Ary de Carvalho em maio 

de 1964. O impresso com formato de tablóide que tinha como um dos seus escritores Luis 

Fernando Veríssimo, teve os direitos da empresa comprados em 1967 pelos Sirotsky. Em 

1970 após conturbados problemas de decisões administrativas Ary de Carvalho vendeu a sua 

parte à RBS. Com comando pleno sobre as atividades da Zero Hora o grupo adotou seu 

modelo de fazer jornalismo reconstituindo e associando a imagem do jornal com as emissoras 

de rádio e televisão. 

Atualmente o periódico é umas das mídias impressas de maior circulação no Brasil, 

com os famosos classificados nas edições de domingo, lidera no que diz respeito à qualidade e 

diversidade de informações em seus 24 cadernos e na distribuição dos seus 75 colunistas 

semanais. Em setembro de 2007 foi lançado o site Zero Hora.com e junto a versão de leitura 
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digital. Em 2010 foi lançado o aplicativo para leitura nos aparelhos Kindle e em 2011 chegou 

ao Ipad. 

No decorrer dos 54 anos de história, o Grupo RBS evoluiu e assumiu o posto de 

liderança no sul do país nas diferentes mídias, contando com 18 emissoras de TV aberta, duas 

emissoras de TV comunitária, o Canal Rural, 26 emissoras de rádio, oito jornais, dois portais 

na internet e mais de 80 sites de seus veículos e serviços espalhados por Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina. 

 

5.1 EDITORIA DE ESPORTES DE ZERO HORA 

 

Assim como a Rádio Gaúcha, que desenvolveu um lado forte nas coberturas 

esportivas, mais especificamente no futebol, a Zero Hora passou a dar ênfase e adotar em suas 

manchetes desde o seu surgimento, informações sobre esportes, principalmente quando o 

assunto em questão é a dupla Gre-Nal.  

A editoria de esportes do jornal que tem em média sete páginas de terça a sábado, 

recebe edição com matérias especiais aos domingos que vêm encartadas no formato de 

caderno às segundas-feiras com os destaques do que aconteceu no final de semana.  

As páginas são destinadas a diversas modalidades esportivas que variam de 

automobilismo a tênis. Mas a ênfase fica para a cobertura dos clubes de futebol gaúchos, onde 

além de receberem destaques e maior espaço para notícias e reportagens, também são o 

grande foco dos colunistas esportivos. 

Tendo como editor executivo David Coimbra, editor Sérgio Villar e coordenador de 

produção Leonardo Oliveira, a editoria possui nomes no corpo de colunistas como Ruy Carlos 

Ostermann, Luiz Zini Pires e Wianey Carlet. 

Para falar de Grêmio e Internacional, Diogo Oliver, Leandro Behs e Luiz Henrique 

Benfica se revezam, sendo Benfica o responsável maior pelas coberturas do tricolor gaúcho. 

O número de páginas destacando um ou outro clube variam conforme o momento das equipes. 

Rodrigo Muzzell, editor de Copa 2014 de Zero Hora, também colabora com textos para 

editoria assim como outros repórteres que fazem um revezamento nas coberturas esportivas. 
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6. RENATO PORTALUPPI, DE JOGADOR A TÉCNICO DO GRÊMIO 

 

Renato Portaluppi é, na história do futebol brasileiro, um dos grandes nomes que 

apontaram nos anos 1980. Natural de Guaporé, município do interior do Rio Grande do Sul, 

Portalupppi nasceu no dia 9 de setembro de 1962. Aos três anos de idade a sua família com 

origem italiana se mudou para Bento Gonçalves. Foi lá que Renato desde criança pegou gosto 

por futebol com sua bola improvisada, feita com meias. Quando jovem ajudava a família 

trabalhando em uma padaria. Em seguida chegou a trabalhar em uma fábrica de móveis em 

um turno e no outro jogava futebol para um dos times da empresa. Com dificuldades em casa, 

Renato apoiado pela mãe e seu irmão Mauro, outro que adorava jogar e participava das 

partidas no mesmo time, Portaluppi foi visto pelo treinador do time de futebol local o 

Esportivo, que o chamou para realizar testes. Atordoando as defesas adversárias com seus 

dribles, ele despontou como um eficiente ponta direita que chamou a atenção do clube e a 

Valdyr Espinosa, o qual assumiu em seguida como técnico, fixando o jovem jogador como 

titular, foi quando o Esportivo atingiu uma boa sequência com Renato em campo e se sagrou 

vice-campeão gaúcho de 1979.  

Com as atenções voltadas para a façanha do time de Bento Gonçalves, Espinosa foi 

chamado no ano seguinte para ser auxiliar técnico do Grêmio. Ao chegar, indicou a 

contratação de Renato para a categoria júnior do time da capital.  

Na base do tricolor gaúcho, conquistou títulos e prestígio, com a saída de Oberdan 

Nazareno Vilain do comando técnico, Espinosa assumiu o posto seis dias antes da 

reinauguração do estádio Olímpico que havia passado por reformas. Portaluppi logo foi 

utilizado pelo técnico, que aproveitou as oportunidades para mostrar seu futebol contra 

equipes de renomes continentais como os argentinos River Plate e Argentinos Juniores de 

Diego Maradona. Renato se destacou, mas logo voltou para a base para ter ritmo e ser melhor 

aproveitado não tendo assim que ficar na reserva de Tarciso, titular consagrado na época.  

Renato ficou parte do tempo nos juniores e por vezes recebeu oportunidades como 

titular, mas somente no final de 1981 foi que Renato passou a integrar por definitivo a equipe 

profissional ficando no banco de reservas. Na ausência de Tarciso, correspondia por vezes 

melhor que Tarciso. Em 1982 não foi diferente, até que em 1983 foi assumindo a posição por 

definitivo. 

Ano de glória para o tricolor gaúcho, Renato passou a ser alvo de imensos elogios da 

imprensa por famosos cronistas como Paulo Sant’Ana da Zero Hora. Após o vice-campeonato 
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brasileiro do ano anterior, o Grêmio estava garantido na Libertadores. Para o desafio, o 

presidente do clube, Fábio Koff, chamou Valdyr Esponisa de volta à equipe. Renato brilhou e 

diante do Peñarol, na final, levou o Grêmio ao título da América, e recebeu a condecoração de 

melhor jogador da competição. O Grêmio conquistou assim vaga na final do Copa 

Intercontinental disputada no mesmo ano em Tókio diante do Hamburgo da Alemanha. 

Portaluppi, já chamado de Renato Gaúcho por se popularizar ao ser citado pela 

imprensa nos demais estados brasileiros, marcou os dois gols que garantiram a vitória da 

equipe de Porto Alegre. Com o título mais importante da história do time gaúcho, Renato se 

tornou um ídolo que mesmo com o passar dos anos perdura com a imagem de ter vencido a 

conquista de campeão do mundo. Além do título, Renato foi intitulado e recebeu o troféu de 

melhor jogador na conquista. No ano de estreia na seleção, conquistou o Campeonato Sul-

Americano. 

No ano seguinte o Grêmio chegou à final da Libertadores mas não conseguiu garantir 

o bicampeonato. Mesmo com grandes atuações no time gaúcho, Renato não foi chamado para 

a Copa do Mundo de 1986. Em 1987 foi transferido para o Flamengo, onde deixou sua marca 

na conquista do discutível campeonato brasileiro daquele ano. Renato passou a ser chamado 

de Rei do Rio. Saiu idolatrado de Porto Alegre passou pelo Flamengo da mesma forma e foi 

jogar na Europa, na Roma, onde ficou a temporada de 1989 e retornou ao clube carioca, tendo 

uma pequena passagem pelo Grêmio em 1991. Portaluppi jogou no Botafogo no mesmo ano, 

Cruzeiro em 1992, voltou para o Rio de Janeiro em 1993 e após passagem pelo Atlético 

Mineiro em 1994, conquistou o campeonato carioca pelo Fluminense no ano seguinte, com 

um gol histórico marcado de barriga sobre o Flamengo. Em 1997 encerrou a carreira como 

jogador de futebol voltando a defender o Flamengo por mais um ano. 

Defendendo a seleção brasileira, Renato mesmo sem participar da Copa de 1986 e ser 

banco na de 1990, conseguiu ter grandes atuações com a camisa da seleção. Mas os grandes 

títulos foram alcançados nos clubes em que passou. 

A história de Renato Gaúcho como técnico teve início ainda quando era jogador em 

1996, quando assumiu por um tempo o comando da equipe. O técnico passou a desempenhar 

o papel por definitivo de comandante dentro de campo ao treinar o Madureira em 2001. Em 

2002 voltou ao Fluminense onde ficou até 2003, assumindo o Vasco do Rio de Janeiro, nas 

temporadas 2005 e 2006. O melhor desempenho de Renato como treinador foi na passagem 

pelo Fluminense entre 2007 e 2009, quando conquistou o título de campeão da Copa do Brasil 

em 2007 e foi vice-campeão da Copa Libertadores da América em 2008.  
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Com uma passagem curta, mas de destaque pelo Bahia em 2010, o treinador chamou a 

atenção da sua equipe de formação, onde é ídolo, o Grêmio. O técnico foi anunciado para o 

comando da equipe gaúcha no dia 8 de agosto de 2010. O time estava em crise, na zona de 

rebaixamento, o técnico levou o time ao título simbólico do segundo turno do campeonato 

brasileiro, classificando para a Copa Libertadores 2011. No primeiro semestre de 2011, o 

Grêmio foi campeão da Taça Piratini, o primeiro turno do campeonato gaúcho e perdeu o 

título da competição para o Internacional. A equipe não conseguiu ir bem na Libertadores 

sendo eliminado nas oitavas-de-final. 

Durante o segundo semestre restou o campeonato brasileiro para Renato melhorar o 

desempenho da equipe gaúcha, porém os maus resultados até a sétima rodada do campeonato 

nacional, fizeram o treinador pedir demissão do Grêmio no dia 29 de junho de 2011. 
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7. METODOLOGIA 
 

 A pesquisa usa a técnica de Análise de Conteúdo (AC) do que foi publicado sobre o 

ex-jogador e técnico do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Renato Portaluppi, na Editoria de 

Esportes do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, no período de agosto de 2010 a maio de 2011. 

O estudo tem caráter qualitativo com intuito de investigar o uso de jargões futebolísticos pelos 

redatores da Editoria de Esportes do jornal Zero Hora, quando falavam na e sobre a figura de 

Renato Portaluppi. 

Inicialmente, foi feita uma coleta de edições do jornal Zero Hora, levando em conta as 

reportagens publicadas na editoria de esportes e no período estipulado pela pesquisa, que 

citavam a atuação do técnico Renato Portaluppi no clube tricolor. Após, foram selecionadas 

sessenta e duas edições das quais restaram seis ao final da pesquisa para ser realizada a AC 

propriamente dita. 

Também foi feita uma ampla pesquisa bibliográfica, com ênfase nas temáticas sobre 

futebol, jornalismo esportivo, idolatria, jargões do futebol e Encenações. Serviram, de 

referência autores como Helal, Coelho, Barbeiro, Rangel entre outros visando legitimar o 

trabalho realizado.  
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8.1. ALÔ, TORCIDA 

 

Na segunda-feira, dia 30 de agosto de 2010, a capa do caderno de esportes de Zero 

Hora estampou uma foto ocupando todo o espaço da página, onde Renato aparece segurando a 

camisa do Grêmio que veste.  Com o título “Alô, torcida” e com um texto complementar 

dizendo “Grêmio, de Renato, melhora no segundo tempo e fica no 1 a 1 com o Atlético-PR, 

em jogo que poderia representar a primeira vitória fora. Para quarta-feira, contra o Guarani-

SP, direção faz promoção: o torcedor compra um ingresso e leva dois.” A capa do setor 

esportivo também estampou um espaço reduzido no topo ao Internacional falando sobre uma 

entrevista coletiva de D’Alessandro, jogador da equipe rival ao Grêmio. 

Nas páginas 6 e 7, parte central do caderno, uma matéria cobrindo as duas páginas 

estampou o ante-título: “Chamado para quarta-feira”, seguido do título em cor cinza fraco 

“Venha ver”  e “de novo” na cor laranja. Uma foto de autoria de Geraldo Bubniak, da 

Agência estado, ocupando um terço da matéria traz uma foto com os jogadores do Grêmio, 

Jonas, Vilson e Borges, comemorando um gol, enquanto um jogador do Atlético Paranaense 

caminha em campo. Na imagem Vilson está mais destacado que seus companheiros de 

equipe, um dos motivos justificáveis é que ele foi o autor do gol de empate da partida, mas 

também pode ter sido levado em conta que o futebolista é uma dos jogadores contratados a 

pedido do treinador gremista e isso talvez complemente a chamada da capa, onde o periódico 

qualifica a equipe chamando de o “Grêmio de Renato”. A legenda traz a seguinte frase: 

“Vilson comemora o seu gol com Jonas e Borges: Grêmio podia ter vencido no empate em 1 a 

1 com o Atlético-PR e chama a torcida para o jogo do Olímpico”.  Do lado direito da imagem 

os números da partida entre Grêmio e Atlético Paranaense.  

Antes do início do texto uma caixa com o dizer: “Ingressos. Compre um ingresso e 

leve duas pessoas. Para quarta-feira, dia 1º, às 19h30min, em Grêmio x Guarani”. A caixa 

vem com um círculo destacado em vermelho dizendo: “Preste atenção”.  

 O texto sem assinatura de autoria, traz o seu conteúdo baseado em citações do técnico 

retiradas da entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético Paranaense. O redator usa as 

frases do treinador do Grêmio como suporte de justificativa do melhoramento no desempenho 

da equipe. Um dos exemplos é visto logo no primeiro parágrafo: Foi o terceiro jogo 

consecutivo sem vitória. Ainda assim, Renato Portaluppi voltou a constatar evolução em seu 

time. Viu no Grêmio “a garra e a determinação exigidas”. O jornalista se distancia da forma 

de opinar que o Grêmio está melhor, mas usa do que o treinador gremista fala para dar suporte 
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à opinião do que foi visto no jogo. O mesmo padrão descrito pode ser constatado no reflexo 

da intenção do título “Venha ver de novo” e que é encontrado no corpo do texto quando o 

jornal ressalta o chamado do técnico para que a torcida lote o estádio na próxima partida. 

 O redator reconhece o uso das chamadas “frases fortes”, termo usado pelo mesmo para 

definir o que o Renato falou e complementa com a seguinte citação: “Tenho mais de 20 anos 

de vestiário, sei o que os jogadores precisam. Com todo o respeito aos psicólogos, eles fazem 

um trabalho a médio e longo prazo. No Grêmio, o resultado tem que ser imediato.” Outra 

frase usada a seguir fala do efeito das palestras realizadas pelo técnico:  “Hoje, o time não é 

um bando dentro de campo. Sabe o que faz, está com a cabeça mais leve.” 

 Renato Portaluppi se coloca com suas frases, como um personagem que assume a 

responsabilidade de ser além de um técnico experiente, mas também chama para si o foco de 

que é o responsável pelas transformações positivas que ocorreram, e o redator simplesmente 

repassa sua mensagem, tanto no transcorrer de título e texto, mas também nas utilização das 

citações. A encenação de Renato, de que o time está melhor, de que o torcedor deve ir ao 

próximo jogo, é transmitida com sucesso, afinal o apelo chega às páginas e como o jornalismo 

é fonte de informação e isenta em reportagens da opinião do jornalista, o time realmente está 

bem, e o treinador é quem proporcionou isso. 

 O jargão citado “bando dentro de campo”, referindo que a equipe gremista não é mais 

isso, coloca como o técnico quer passar a impressão de que ele está fazendo um bom trabalho, 

melhor do que o treinador anterior. Procurado no dicionário Aurélio, a palavra bando, se 

refere a um conjunto desordenado. No vocábulo popular se trata de um grupo de animais, 

bandidos ou no caso um bando de pessoas. Na linguagem do futebol faz referência a um time 

que não se encontra dentro de campo. Renato faz a colocação baseado em como os jogadores 

estavam em jogando antes de sua chegada, sem ele para instruí-los como jogadores de futebol. 

O jargão cria um efeito de que ele foi a solução na melhora da equipe.  

 Ao falar sobre a insatisfação do jogador Souza, substituído na partida, o treinador do 

Grêmio diz: “Se não gostar, não faz diferença. Quem manda sou eu. Treinador é pago para 

tomar decisões. Há milhões de jogadores querendo estar aqui.”  

 Um espaço reservado a citações abaixo da foto da matéria leva o título: “A 

metralhadora Renato”, com quatro frases do técnico. A primeira traz a citação: “O Leandro 

entrou e fez a jogada do gol. Eu estou de olho nisso. E ele sabe disso”. A segunda frase do 

espaço, “Não quero saber de política do clube. Já temos problemas o bastante no vestiário. 

Tenho que me preocupar com o meu grupo de jogadores”. A terceira colocação de Renato 
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Portaluppi, já havia aparecido no texto e volta no local destinado as frases do treinador: “Com 

todo respeito ao trabalho ao trabalho do psicólogo. Mas o psicólogo no meu time sou eu. O 

psicólogo precisa de médio ou longo prazo. Eu tenho de ter resposta imediata. Sei do que os 

jogadores precisam”. Na quarta e última frase escolhida pelo redator: “Não vamos entrar em 

desespero. É lógico que eu já queria que o time estivesse em melhor posição, mas não é hora 

de desespero. Esta é a cara do meu time. Aquele que não se entrega. Estamos melhor”. 

 Ao lado do espaço reservado a citações de Renato, um box com a lista dos jogos a 

serem disputados pelo Grêmio no mês de setembro. À direita um segundo box, com o título 

“Tricolores”, traz cinco notas, a primeira sobre a proximidade de um confronto com Silas, o 

ex-técnico da equipe assumida por Renato Portaluppi. A contração de um novo zagueiro e 

questões de administração do clube são os assuntos dos outros três textos reduzidos. A última 

nota do box é destinada ao julgamento de Renato por expulsão, quando era técnico no clube 

que comandava antes de assumir o time de Porto Alegre.    

 Na página 7, um texto ocupando duas colunas e aproximadamente meia página tem 

como título: “Empate na Baixada encaminha uma reação no Olímpico”. A matéria inicia com 

uma definição lançada pelo treinador: “Como previu Renato Portaluppi, será espinhosa a fuga 

da zona de rebaixamento do Brasileirão.” O redator coloca dados estatísticos sobre o Grêmio 

e volta a colocar o que foi dito pelo técnico como suporte na matéria: “Ontem, pode ter 

faltado sorte, como lamenta o técnico Renato Portaluppi. Mesmo no primeiro tempo, em que 

sofreu um gol, o time não foi inferior ao adversário.” Os outros três parágrafos seguintes 

retratam o que foi a partida entre o time portoalegrense e o Atlético Paranaense. 

  Um intertítulo é colocado com o dizer: “Borges chutou uma bola na trave e lamentou 

a sorte”. A criação no texto deve-se ao momento na descrição do jogo pelo redator, em que o 

Grêmio faz o gol empatando a partida e faz referência também a uma jogada desperdiçada por 

Borges, atacante da equipe gaúcha. Mais uma vez usando como base o que Renato fala, o 

jornal traz Renato como base do que é falado: “A sorte ajudou Renato. Aos 14 minutos, em 

sua primeira participação após entrar no lugar de Souza, Leandro cruzou da direita e Vilson, 

antecipou-se a Rhodolfo, acertou um forte cabeceio no canto direito: 1 a 1.” No canto inferior 

direito da página 7, após a matéria, uma propaganda do Grêmio chamando para a próxima 

partida diante do Guarani. 

 Ao analisar a edição do dia 30 de agosto de 2010, é observado como o que Renato 

Portaluppi fala é usado como base textual para diversos segmentos no decorrer do texto. Ele é 

a única fonte utilizada na reportagem principal sobre a partida e um dos dois usados na 



 

28 

 

matéria secundária, sendo que foi o de maior destaque também no segundo texto. A matéria 

principal é focada prioritariamente na opinião de Renato e que reflete desde o título “Venha 

ver de novo”, a base do texto na opinião do técnico, até a criação de uma área para as frases 

do mesmo. Além das encenações do treinador para chamar a atenção da mídia conseguirem 

atingir o seu alvo, a publicação, Renato mostra que seu protagonismo é de efeito positivo para 

si, ao querer o público no estádio e ter como título o chamado, ter sua opinião de que é o 

responsável da mudança e ver suas frases de efeito e jargões serem base no texto. 

 

8.2. CURSO RENATO 

 

 Na terça-feira, dia 28 de setembro de 2010, a primeira página da editoria de esportes 

estampou uma foto de Renato no topo da diagramação, vestindo o uniforme de treino do 

Grêmio e olhando para a câmera ao ser fotografado. Com uma fisionomia de trabalho em um 

treino, a legenda traz a seguinte frase: “O professor Renato ensina os seus atacantes: evitem 

ficar de costas para os zagueiros e não se livrem da bola na hora do arremate”. O texto de 

autoria de Luís Henrique Benfica traz como título em tom azul “Curso Renato” seguido do 

subtítulo em preto, cor do texto normal, “Técnico dá lições a Jonas”. 

 A matéria relata os ensinamentos do técnico ao jogador Jonas do Grêmio. O jornalista 

descreve as dicas que o treinador concede ao futebolista do time gaúcho. No lead em negrito o 

redator chama Portaluppi de “especialista há mais tempo”, remetendo à experiência como 

jogador de futebol do técnico. Entre os jargões deferidos no texto está a maneira como é 

colocado Renato como “professor” dando ênfase a ele como alguém que domina o assunto e 

destaca em um box com título “Roteiro de atacante”, que ocupa a mesma proporção de espaço 

que a matéria, uma lista de seis critérios adotados pelo treinador para obter sucesso na carreira 

de atacante. O box é acompanhado de uma foto de Jonas sorrindo em uma entrevista coletiva, 

com a legenda: “Jonas elogia o técnico: Ele conversa muito comigo”. No lado direito 

ocupando uma coluna em formato de box, o jornal coloca os números necessários para o 

Grêmio conquistar uma vaga na Taça Libertadores da América de 2011. 

  O protagonismo do treinador é observado no uso de suas falas como referência para a 

criação do título e o tema da matéria. Portaluppi gera uma polêmica positiva de si mesmo ao 

fazer suas colocações como é visto no trecho de citação: “Renato brinca: quem aprender tudo 

vai virar fenômeno”. Falando sobre presentear o atual atacante gremista com um DVD de suas 
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jogadas em Tóquio de 1983, outra frase de efeito é filtrada para o jornal: “Tenho medo que 

ele vá achar que é montagem – sorri o treinador”. 

 O texto se molda a partir da fala encenada do técnico, isso pode ser visto quando ele se 

coloca como um jogador referência em suas frases, situação que estimula o seu protagonismo. 

O redator aceita o caminho indicado pelo jargão “fenômeno” palavra que no caso remete à 

grande jogador. O autor do texto passa a referendar o uso de jargões qual o distancia da 

tradicional forma de fazer o jornalismo informativo, adotando assim um caráter opinativo. A 

colocação de fenômeno de Renato, ganha proporções opinativas do jornalista ao reforçar no 

lead que “Jonas vem tomando lições com um especialista há mais tempo”. 

O título “Curso Renato” é a forma dotada de opinião do jornalista definir os 

ensinamentos do treinador. Esse uso do jargão facilita a compreensão por parte do leitor no 

que diz respeito ao conteúdo que irá encontrar na matéria, mas ao mesmo tempo intensifica a 

imagem do técnico do Grêmio como um professor, mestre do assunto, caráter proveniente da 

opinião do escrito da matéria publicada. 

 

8.3. SOU CAMPEÃO MUNDIAL 

 

Na segunda-feira, dia 11 de abril de 2011, a página 2 do caderno ZH Esportes, em um 

texto sem citação de autoria, estampou como antetítulo: Renato: “Sou campeão mundial”, 

seguido do título abaixo: Gre-Nal de ídolo. Uma foto ocupando metade da página mostra 

Renato sentado em uma cadeira com expressão de pouco se importar, é acompanhada pela 

legenda: Renato tratou ao seu estilo a contratação de Falcão: primeiro, elogiou o ex-

companheiro de Seleção e depois deu as boas-vindas de forma provocativa. Ao lado do texto, 

um box de uma coluna inteira com o título: Bons companheiros. O box destaca as vezes em 

que Renato e Falcão estiveram jogando juntos pela seleção e quando Falcão foi técnico de 

Renato. Abaixo do box, uma foto pequena com Renato vestindo a camiseta da seleção 

brasileira com a legenda: Renato em ação pela Seleção Brasileira. 

Um espaço dedicado a citações destaca quatro frases faladas pelo treinador do Grêmio, 

Renato Portaluppi. A primeira citação diz: “Com todo respeito ao Falcão, mas eu sou 

campeão mundial”.  Na segunda citação, o técnico do Grêmio ressalta: “Ser ídolo é uma 

coisa. Dar conta do recado, é outra”. Na terceira citação, Renato enfatiza: “Ele (Falcão) está 

afastado há alguns anos, mas é um sujeito malandro. Lá na sala, comentando, é uma coisa, ter 

que fazer acontecer é uma diferença muito grande. Espero que ele esteja preparado”. Na 
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quarta citação, o treinador gremista salienta: “O torcedor tem um pouco mais de paciência 

com quem foi ídolo, mas quer as vitórias”. 

O texto é inspirado em uma entrevista coletiva concedida por Renato no dia anterior à 

publicação, no qual o redator aceita como provocações as respostas sobre o técnico do 

Internacional, Paulo Roberto Falcão. 

 A edição do dia 11 de abril de 2011 foi composta pelo título “Gre-Nal de ídolo” e fez 

referência direta aos leitores que idolatram Renato e Falcão. Porém, como ante título, é usado 

o suporte de uma frase provocativa de Renato, “Sou campeão mundial”. 

 O que pode ser destacado nesta reportagem é a forma como o jornal une e, ao mesmo 

tempo, separa leitores. A isenção, através das palavras da fonte, é indiscretamente relativa ao 

comprometimento com o leitor gremista que idolatra o atual técnico. Para separar o Renato 

ídolo de um técnico comum, Zero Hora adotou o uso de jargões utilizados por ele. Outra 

forma adotada pelo redator enfatiza o protagonismo da fonte, tirando em parte a 

responsabilidade do jornalista ao publicar as frases impostas pelo próprio Renato. Em um 

mercado capitalista, proposto pelo jornalismo centralizado em um público alvo, a edição 

analisada deixa claro que, mesmo sendo um tema aberto aos torcedores de ambos os times, o 

foco está centrado no torcedor gremista, por se tratar de provocações ao Inter e que o próprio 

jornal assume como captador das respostas da coletiva e emissor do que foi usado por Renato 

para polemizar.  

 Colocar Renato como ídolo e usá-lo na reportagem, reforça a imagem de Zero Hora 

em cima da idolatria imposta, tanto no título como no conteúdo do texto. Esse 

posicionamento, de um jornalismo no qual os personagens são criados para difundir ideias 

textuais, tem características da cobertura de futebol no jornalismo esportivo desde a década de 

1910. Tal estratégia é reforçada com o advento das coberturas esportivas no decorrer das 

décadas seguintes. De acordo com a análise proposta, o uso da idolatria do torcedor, originada 

do rádio, é uma das características do jornalismo da editoria de esportes de Zero Hora (Helal, 

2001). 
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8.4 DANE-SE O PATRÃO 

 

 Na terça-feira, dia 26 de abril de 2011, a segunda página da editoria de esportes 

estampou uma foto de Renato em um treinamento orientando jogadores, que atentos o 

observam. O texto sem citação de autoria traz como título em azul: “Dane-se o patrão” e 

como subtítulo: Renato espera 40 mil à noite. A linha de apoio em tamanho menor justifica o 

título: Como o jogo é às 19h30min, técnico sugeriu em tom de brincadeira que torcedores 

saiam mais cedo do trabalho. 

 O lead em negrito informa sobre o recebimento por parte de Renato da notícia de que 

haveria troca na data do jogo contra o Universidade Católica do Chile pela Libertadores 2011.  

 O texto começa falando sobre a troca de dia da partida e na metade da reportagem 

recebe o intertítulo: Treinador alerta para a velocidade do adversário. Na abertura da nova 

parte do texto o redator destaca uma citação do técnico do Grêmio: - Precisamos de 40 mil 

aqui. Dane-se o patrão, com todo o respeito. Descrevendo como uma brincadeira a situação a 

matéria é finalizada com a preocupação do estilo de jogo veloz da equipe chilena. 

 Uma coluna com título principal “Pelo Olímpico” com três títulos menores: “Adilson 

chutador”, “Motivação” e “Bola aérea” encarta pequenas notas. Na nota referente a “Adilson 

chutador” é utilizada a seguinte citação: “É isso que estou cobrando. Tem que gostar de 

chutar. Na parte sobre a “Motivação” é usada como base a frase dita pelo técnico gremista: 

“Jogador não pode se acomodar com a reserva. Tem que pensar em não sair mais”. No 

terceiro título sobre a “Bola Aérea” o redator utiliza as palavras de Renato e o goleiro Victor 

para falar da atenção que devem ter com as jogadas pelo alto por ter sofrido dois gols na 

última partida disputada. 

 Uma caixa com tom de amarelo, destaca em formato de olho a citação do treinador: 

Renato Portaluppi, Técnico do Grêmio, sobre a mudança de data do jogo da próxima semana. 

“É o bom senso. Olharam para o lado humano”. Na coluna do canto direito da página um 

texto falando sobre o desempenho do Universidad Católica nos últimos jogos. 

 Analisando a edição do dia 26 de abril de 2011, é observado que o foco do título, 

“Dane-se o patrão”, assim como o subtítulo e a linha de apoio que remetem ao apelo do 

técnico para irem ao jogo, não possui predominância no texto. O texto refere na sua maior 

parte a troca de data do jogo a ser disputado pela Libertadores e a preocupação com a 

qualidade do adversário. 
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 O título assina uma frase de efeito do treinador do Grêmio como base da manchete, 

colocando em destaque a exaltação emocional, técnica popular de apelo do jornalismo 

esportivo. O discurso do técnico para que os torcedores deixem o trabalho para assistirem a 

partida no estádio é aplicada em cima do jargão empregado por ele. Isso condiz o efeito que 

Renato possui como protagonista ao utilizar de suas metáforas para chegar ao público. O  

recado é emitido de forma positiva pelo treinador, com sua frase aceita como apelo pelo 

redator, Renato usa a entrevista para a imprensa como uma ferramenta para chamar a atenção 

dos torcedores do Grêmio para irem à partida, sendo assim, a seu favor. 

 O resultado da estratégia de encenação adotada pelo treinador é positivo, já que ao 

invés do título remeter à troca de data dos jogos, o que seria o normal pelo conteúdo textual, 

vem encartado a sua mensagem ao torcedor. 

 

8.5. GRE-NAL DE ÍDOLOS 

 

No domingo, dia 1º de maio de 2011, a página 29 do primeiro caderno do jornal Zero 

Hora, primeira página da Editoria de Esportes, estampou uma arte de página inteira com 

autoria de Gonza Rodriguez, onde aparece Renato Portaluppi com tom de azul e Paulo 

Roberto Falcão em vermelho, seguido do antetítulo, “Falcão – Renato” e o título “Gre-Nal de 

ídolos”. Um pequeno texto em amarelo compôs a imagem, colocando como referência a 

atenção que a torcida dará a Renato e Falcão, e destacando os dois como símbolos da paixão 

dos torcedores: “Pouco antes das 16h deste domingo, com os times no gramado do Beira-Rio, 

os fogos espargindo fumaça e o árbitro Márcio Chagas olhando o relógio, a torcida 

enlouquecida vai endereçar a atenção a Paulo Roberto Falcão e a Renato Portaluppi (...) agora 

quem decide é mais do que um técnico. É um ídolo.” Além da página inicial da Editoria de 

Esportes, outras três páginas colocaram em evidência o encontro entre os ídolos e hoje 

técnicos de Grêmio e Internacional. 

Na segunda página da editoria, uma imagem de autoria de Jefferson Botega ocupou 

meia página mostrando Renato e Falcão no programa televisivo Painel RBS, realizado pela 

TVCOM. Ambos estão sentados, descontraídos, rindo e com bolas de futebol a sua volta. O 

título escrito como parte da foto traz o seguinte dizer, “Reis pedem paz no Gre-Nal”. 

 O texto de autoria de Rodrigo Muzell separou uma citação em uma caixa saindo de 

cada treinador de acordo como estão situados na imagem. Tanto na citação de Renato quanto 

na de Falcão, o foco é a paz nos estádios. 
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 Baseado no programa especial da TVCOM, a matéria veio com o lead em negrito 

interrogando na questão de não ter sido um debate e sim um encontro histórico a presença dos 

treinadores no programa de televisão. Entre as características encontradas no modelo, como o 

jornalista desenvolveu o texto, está a forma de discurso baseada numa narrativa, descrevendo 

momentos de antes do programa no estacionamento do canal de TV, passando pelos 

bastidores do intervalo, até o pós-programa, transcorrendo assim uma história contada em 

passos.  

 A escolha do título “Reis pedem paz no Gre-Nal” é refletida no texto, que trouxe 

citações e momentos da entrevista nos quais os técnicos defendem o bom comportamento nos 

jogos de futebol. Assim como na primeira página, o título da segunda página remete à 

idolatria, o uso do termo “Reis” para ambos, é esclarecido no decorrer do texto, quando é 

postada uma situação que aconteceu durante o programa, onde uma reportagem dando como 

referência Rei de Roma e Rei do Rio, é exibida com imagens do casamento do príncipe 

William com Kate Middleton. A encenação de Renato ganha espaço e se torna a base da 

matéria e é justificada na seguinte frase do treinador do Grêmio e que foi transmitida para o 

texto: - Ué, é isso mesmo? Não tá errado? Do futebol para princesa. Afirmando o impacto da 

frase, o redator completa o período, alegando que Renato “carimbou” ao falar a indagação. 

 Renato e Falcão são considerados reis pelo sucesso que obtiveram em suas carreiras 

como jogadores de futebol. Portaluppi, por ter conquistado grandes títulos por três equipes do 

Rio de Janeiro, e o técnico do Internacional pelas conquistas e o respeito dos torcedores da 

Roma da Itália, sendo idolatrado e chamado de Rei de Roma. 

 O uso desses termos resgata a história de idolatria do passado de Renato e Falcão junto 

aos torcedores. A busca pela manchete perfeita foca no embate entre os treinadores no Gre-

Nal, dando mais importância a eles do que ao próprio clássico regional como um todo. Assim, 

o afastamento do contexto baseado nos jogadores atuais é percebido ao analisarmos a edição 

do dia 1º de maio de 2011.  

 Uma matéria reúne as páginas quatro e cinco da editoria – 32 e 33 do jornal - com o 

título: “A primeira vez deles”. Escrita por Rodrigo Muzell, o redator classificou em um lead 

destacado a condição de ídolos máximos dos técnicos, e expôs a primeira vez que ambos 

jogaram como atletas uma partida entre Grêmio e Internacional. Uma foto de Falcão e outra 

de Renato, nas suas respectivas estreias do clássico do futebol gaúcho, ilustraram a 

reportagem. Um box com as últimas notícias escritas em textos breves descreveu, na página 

quatro, informações sobre o Internacional e, na página cinco, sobre o Grêmio. 
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8.6 DA CASCA AO CASCUDO 

 

 No domingo, dia 29 de maio de 2011, a Editoria de Esportes de Zero Hora estampou 

como matéria nas páginas 40 e 41 uma reportagem com o título: “Da casca ao cascudo”. Uma 

ilustração de Gonza Rodrigues cobriu as duas páginas da edição com cinco jogadores de 

futebol desenhados numa escala do mais jovem ao mais velho, do camisa 23, no início, ao 

camisa 10 da equipe, na segunda ilustração, e assim por diante. 

 O texto, com assinatura de Leandro Behs, trouxe no canto esquerdo uma coluna em 

itálico com uma introdução sobre o assunto da matéria: “No Olímpico, não há dúvida: o 

Gauchão foi perdido por inexperiência. Somado à derrota em casa na estreia do Brasileirão, 

para o Corinthians, também de virada, o diagnóstico fez com que Renato Portaluppi pedisse a 

contratação de “gente cascuda” para encarar a sequência da temporada.” 

 A coluna introdutória falou sobre o apelo do técnico do Grêmio para a contratação de 

“jogadores com bagagem”, com experiência capaz de controlar uma partida nervosa e “impor 

respeito ao adversário”. O redator citou que, com a chegada dos novos jogadores, Renato 

poderia mesclar a malandragem dos veteranos com a força dos jovens. O texto foi 

complementado com uma citação sobre a equipe vitoriosa do Grêmio dos anos 90, feita pelo 

ex-presidente do Grêmio Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo: “Naquele time, tínhamos os 

“cascudos” Rivarola, Adilson, Dinho e Goiano com jovens ambiciosos, como Danrlei, Roger, 

Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Um time equilibrado: raça, juventude, talento e fome de 

títulos”. 

 No centro da página, uma foto de autoria de Jefferson Bottega estampou o jogador do 

Grêmio, Leandro, numa dividida de bola com Juan Eduardo Eluchans, atleta do Universidad 

Católica do Chile. A imagem trouxe a seguinte legenda: “Eluchans, da Católica, tentou 

intimidar Leandro na Libertadores”. À direita da foto, uma imagem pequena do jogador Indio, 

do Internacional, com a citação: “Na hora da decisão, quem dá peso à equipe é o jogador 

experiente”.  

 Ao lado da imagem de Leandro e após a coluna de introdução, o repórter escolheu pôr 

um lead em negrito para narrar um fato. O texto iniciou da seguinte forma: “Uma história 

famosa sobre “cascudisse” da equipe dos anos 90 ocorreu na final do Brasileirão 1996. O 

Grêmio vencia o jovem time da Portuguesa por 1 a 0, mas precisava de um segundo gol para 

ser campeão. Por volta dos 25 minutos do segundo tempo, Dinho aproxima-se de Felipão e 

diz: “Me tira e coloca o Aílton, que é meia. Eu sou volante, não vou fazer gol”. 
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 Após a coluna de introdução e o lead, o redator começou o corpo do texto dando 

continuidade à história de Dinho: “Cinco minutos depois, Aílton entrava no lugar de Dinho. 

Mais nove minutos e marcava o gol do título.” Na sequência da reportagem, foi contado sobre 

a experiência dos jogadores do Internacional, que venceu a juventude do Grêmio no Gre-Nal, 

dando o título de atual campeão gaúcho ao colorado. Uma das questões levantadas na matéria 

foi a da pressão que o jogador Leandro, do Grêmio, sofreu de jogadores experientes da equipe 

rival. 

 A utilização do termo “cascudo” voltou a aparecer quando uma citação de Renato foi 

utilizada: “Os cascudos da minha época me davam confiança. A mesma coisa que faço agora 

com Leandro. Como eu era abusado, eles compravam o meu barulho e me mandavam ir para 

dentro dos cascudos do outro time. Os mais experientes têm que blindar os mais jovens”. 

 O jornalista deu espaço no texto para o relato do jogador Índio, do Internacional, 

futebolista que exerceu marcação em Leandro durante o Gre-Nal citado anteriormente na 

reportagem. Já o ex-jogador do Inter Sandro falou que na Europa se valoriza  mais a 

experiência. Na página 42 da edição analisada, foi exibido um box na cor azul com o título: 

“Causos de ´cascudisse´ em campo”. O local reservou seis pequenas histórias com 

curiosidades da dupla Gre-Nal. O tema focado nas histórias relatou a experiência de jogadores 

para intimidar adversários, assim como também os que se utilizaram da chamada “cascudisse” 

para jogar melhor. 

 Na quarta e quinta coluna da página, um texto com o título: “Os 20 minutos de terror 

do volante César Sampaio”. O redator escolheu a utilização de duas histórias de vida do ex-

jogador da seleção brasileira. Uma de seu fracasso quando jovem, por falta de maturidade, e 

outra quando já era experiente e presenciou uma estratégia de última hora adotada pelo 

técnico da sua equipe na qual resultou em título para seu time. Abaixo do texto, uma foto de 

autoria de Vanderlei Almeida trouxe César Sampaio segurando o troféu da Copa Libertadores 

da América, acompanhado da seguinte legenda: “Sampaio ergue a Libertadores: antes da 

glória, muita dificuldade”. 

 A edição do dia 29 de maio de 2011 trouxe, em seu conteúdo, um exemplo do que a 

encenação exercida pelo técnico Renato Portaluppi,  ao utilizar o jargão do futebol 

“cascudos”, pode proporcionar de atributos para o uso referendado do jornalista esportivo de 

Zero Hora. O que o treinador falou, ganha ênfase, tornando motivo de uma reportagem de 

duas páginas com vários entrevistados para discutir sobre os chamados “cascudos” que o 

técnico do Grêmio colocou em pauta. 
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 Segundo Holanda (2004), cascudo é quem tem casca grossa ou pele dura, cascoso. Na 

linguagem do futebol, de acordo com a publicação da Zero Hora, veio a explicação: “Os 

cariocas, em especial, adotaram a gíria para referir-se a jogadores mais experientes, 

tarimbados.” 

 Renato Portaluppi, como um técnico e ex-jogador que teve passagens por equipes do 

Rio de Janeiro, reativou um jargão do futebol, antigamente popular entre os cariocas. A 

citação de Renato foi usada como base de sustentação da reportagem, que foi conduzida para 

os demais entrevistados da dupla Gre-Nal. Mesmo contando histórias de outras épocas de 

Grêmio e Internacional, o jornalista Leandro Behs levou adiante a postura da importância dos 

cascudos nos clubes de futebol, não só ao descrever histórias “cascudas”, mas ao usar o relato 

do técnico como um assunto central, para a construção dos depoimentos de outros 

entrevistados. O caso de Leandro foi mais uma referência à centralidade do assunto. O 

treinador do Grêmio é citado tanto como base inicial do texto na coluna introdutória como 

também para complementar a reportagem, quando o próprio Renato falou da situação de 

Leandro no Gre-Nal e sua postura de quando era jogador. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os jargões do futebol, que surgem na mídia e nas discussões entre torcedores, fazem 

parte da rotina de quem acompanha um dos esportes mais queridos do mundo. Estes termos 

surgem e desaparecem, assim como renovam a linguagem popular e, muitas vezes, retornam 

após anos no esquecimento da imprensa. O caso do jargão “cascudo”, adotado pelo então 

técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, durante uma  entrevista concedida no Rio de Janeiro, é 

um exemplo. A questão é que estas palavras tidas como estranhas moldam condições, 

simbolizam momentos e, por vezes, geram polêmicas. Afinal, ver como título a frase “Dane-

se o patrão”, apesar de não ser um jargão em si, acaba por construir um sentido como tal e traz 

impacto ao contexto. Uma frase como “Dane-se o patrão” dificilmente está presente em uma 

editoria de política ou até mesmo cultural, por exemplo.  

O uso do lado emocional move o jornalismo esportivo para um patamar diferente entre 

a definição do que é opinião, e o que é realmente informação. Quando é procurado por 

comentários sugestivos, o que é imaginado em um jornal impresso são as colunas escritas, 

vezes por jornalistas, outras por pessoas que tenham conhecimento sobre determinado assunto 

e resolvem opinar. Na Editoria de Esportes de Zero Hora, são encontrados colunistas que do 

mesmo modo palpitam sobre o assunto do momento, mas na hora de procurar por notícia, 

reportagem, uma fonte de informação, é notada uma diferença significativa entre o jornalismo 

de notícias gerais, assim como em outras editorias, e o que é executado pelos profissionais do 

jornalismo esportivo. O esporte é emoção, e o jornalismo envolvido com este estímulo 

emocional acaba sendo alvo desse sentimento. A opinião, escolha baseada na emoção e 

impacto relevante ao leitor, que no caso também é torcedor, por mais que acabe sendo 

baseada nas falas de fontes, surge como um estilo marcante nos títulos e temas de reportagens. 

Torna o segmento uma mescla de informação, mas com uma contribuição opinativa 

considerável dos redatores nas suas escolhas de publicações. 

Renato Portaluppi é o maior ídolo até a presente história do Grêmio, e desde o anúncio 

como novo treinador da equipe da capital gaúcha em agosto de 2010, tomou conta das 

manchetes de Zero Hora. Por vezes, a mídia passou a chamar o Grêmio e Renato de um só, 

por estímulo do técnico, como foi o caso de quando o treinador gremista resolveu largar o 

treinamento da equipe gaúcha para jogar pela seleção brasileira de futevôlei no Rio de 

Janeiro. O ídolo gremista usou o artifício de que onde ele está, o Grêmio está. 
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O título de campeão mundial em 1983 do time de Porto Alegre foi inúmeras vezes 

lembrado, já que foi conquistado graças ao gols do treinador, na época jogador. Uma das 

questões que foi levantada durante a pesquisa é o protagonismo que Renato teve durante a sua 

passagem pela equipe tricolor. Conhecido como um jogador de frases impactantes e de 

envolvimentos em polêmicas, o técnico do Grêmio não deixou de ser polêmico em suas 

colocações, apesar de mostrar maturidade. Mas a principal observação coletada foi a de seu 

comportamento com a imprensa onde passou a exercer uma forma de jogo sem intimidações. 

O técnico disse, em entrevista ao site do Globo Esporte, que gostava de estar no meio dos 

repórteres e que era de seu agrado brincar com as perguntas feitas pelos jornalistas. 

Renato recebeu atributos positivos em Zero Hora, sendo lembrada muitas vezes a sua 

história na equipe do Grêmio, como também usada como exemplo para os jogadores mais 

novos. O treinador não foi citado só pela idolatria que o cerca, mas principalmente, no 

decorrer das edições analisadas, é visualizado um sistema que Renato adotou de usar das 

entrevistas coletivas o seu palco para ser manchete. Na nossa visão, o treinador gremista 

conseguiu levar sua mensagem encenada adiante, virando títulos de capa de editoria, assim 

como também temas de diversas discussões baseadas no seu discurso. 

Os textos das edições analisadas referendam o que Renato disse, colocando como base 

textual suas frases. Tal discurso recebeu aceitação dos jornalistas de Zero Hora, e foi 

publicado como legítimo o que o treinador do Grêmio dizia, trazendo a partir do título das 

notícias um aspecto de mescla entre o jornalismo informativo e o de opinião. Por vezes, os 

títulos carregaram frases que remetiam à sugestão, como no caso da edição de 26 de abril de 

2011, que trouxe como título “Dane-se o patrão”, seguido de diversas chamadas para a 

próxima partida da equipe gaúcha. O mesmo processo de título sugestivo ocorreu na edição de 

28 de setembro de 2010, quando o jornal usou “Curso Renato” no topo da página, remetendo 

durante o percurso de leitura, a uma definição de que o jornal assinava que o jogador Jonas, 

do Grêmio, tinha que aprender com a carreira e os gols que o ídolo gremista fez em sua 

passagem pela equipe de Porto Alegre. 

      Uma questão que pode ser levantada também é que como Renato queria o estádio 

lotado para o próximo jogo, ele usou da coletiva para dizer “Dane-se o patrão”, e conseguiu 

impactar, ganhando espaço para sua a colocação no título. Não se pode esquecer também um 

detalhe na reportagem em que Renato chamou a torcida, além de ter várias chamadas 

insistindo para que as pessoas comparecessem à partida. No final da página, havia uma 

propaganda do Grêmio sobre o próximo jogo. 
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O texto da edição que estampou o título “Curso Renato” ressaltou a idolatria do 

treinador, focando os tempos do técnico como grande jogador e principalmente fazendo 

referência ao principal título conquistado junto ao Grêmio, o de campeão mundial. Ao 

concluir as análises, foi possível notar o grau de influência que a idolatria teve nas edições do 

dia 11 de abril de 2011, “Gre-Nal de ídolo”, assim como também na publicação do dia 1º de 

maio de 2011, “Gre-Nal de ídolos”. Renato foi chamado não somente de ídolo, mas tido como 

um  rei. 

Durante os mais de dez meses em que o treinador gremista esteve à frente da equipe 

tricolor, dificilmente se viu críticas duras ao seu trabalho. Na maioria das vezes, as edições de 

Zero Hora estamparam questões positivas e, quase sempre, levaram em conta o discurso do 

técnico como algo de novidade para discussão. 

Na edição de 30 de agosto de 2010, que encartou como capa da Editoria de Esportes 

de Zero Hora o título “Alô torcida, Grêmio de Renato melhora”, uma questão observada 

durante o texto foi a utilização de uma citação feita pelo técnico gremista, onde ele falou: “O 

time não é mais um bando”. Mais do que a chamada possuir um caráter opinativo, o texto 

ressaltou a encenação feita pelo Renato de que ele fez o time melhorar.  

O termo “cascudo”, parte da análise realizada na edição do dia 29 de maio de 2011, 

mas surgiu no dia 22 de maio de 2011,  em uma entrevista coletiva do treinador após a derrota 

para o Corinthians. O técnico recorreu do jargão para falar que o grupo de jogadores precisava 

de gente cascuda, ou seja, mais experiente no time. No jornal Zero Hora, o termo apareceu 

nas páginas do Caderno de Esportes, na segunda-feira, dia 23 de maio, com a citação do 

técnico sobre a necessidade de gente cascuda. Durante a mesma semana, o jargão citado por 

Renato teve relevante repercussão na imprensa, termo não muito comum na mídia atual antes 

da citação do treinador do Grêmio. No jornal do Grupo RBS, no dia seguinte à primeira 

publicação com utilização do jargão, a Editoria de Esportes trouxe, em sua primeira página, o 

título “Cascudo de seleção”, fazendo referência à contratação de Gilberto Silva, um jogador 

experiente. O jargão reativado por Renato ganhou um espaço maior em Zero Hora, quando no 

dia 29 de maio de 2011, esteve estampado em uma reportagem de duas páginas, conforme a 

análise. 

Segundo Maranhão (1998), o jargão “cascudo” remete à “equipes fracas, que 

geralmente atuam antes de partidas importantes”. Esta definição citada foi retirada do livro 

Dicionário de futebol, que lista jargões e seus significados. Isso mostra a variação de sentidos 

que um jargão pode ter, sendo muitas vezes reinventado de acordo com a contextualização ou 
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simplesmente definido conforme a região do país onde é dito. A colocação de Renato remete 

a um jargão antigo do futebol carioca, que o treinador do Grêmio relembrou, e 

posteriormente, com a repercussão, voltou a ser de uso atual pela imprensa. 

Renato Portaluppi, em sua passagem pelo comando da equipe gremista, demonstrou 

ser uma espécie de ator principal, o protagonista. Ele formou um aspecto que reduziu a 

imagem do clube de futebol Grêmio separado do profissional contratado, no caso, o próprio 

técnico, e passou a ser caracterizada nos textos analisados como um “Grêmio de Renato”. 

Zero Hora levou impresso em suas páginas um jornalismo baseado em dramaticidade, 

característica introduzida pelo comandante da equipe gaúcha com direito a choro na vitória do 

primeiro Gre-Nal da decisão do Campeonato Gaúcho de 2011, quando dedicou o triunfo a sua 

falecida mãe, no dia das mães. As lágrimas do ídolo gremista serviram também de manchete 

em Zero Hora, no dia 1º de julho de 2011, quando a edição estampou uma foto do técnico 

chorando, com o dizer “O adeus do ídolo”. Terminava ali a trajetória do treinador no comando 

da equipe gaúcha. Renato pediu demissão após resultados ruins no começo do Campeonato 

Brasileiro. No último texto publicado um dia após a saída oficial do treinador, o título “O 

último ato” encerrou a sua passagem como um personagem caracterizado pelas suas 

polêmicas e, conforme conclusão gerada pela pesquisa, de influência na Editoria de Esportes 

do jornal Zero Hora.    
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ANEXOS: 

ZERO HORA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2010 
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ZERO HORA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2010 
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ZERO HORA DO DIA 11 DE ABRIL DE 2011 
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ZERO HORA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2011 
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ZERO HORA DO DIA 1º DE MAIO DE 2011 
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ZERO HORA DO DIA 29 DE MAIO DE 2011 

 



 

54 

 

 


