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RESUMO
O presente artigo é dedicado à uma tentativa de compreensão sobre as lógicas
de produção do jornalismo esportivo, universalizando inferências a partir de uma
incursão à redação do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. Iluminada pela
pergunta “o conteúdo de esportes produzido pelo jornal Zero Hora pode ser
considerado jornalismo?”, a discussão começa por uma definição sobre a função
social que o campo exerce para, em seguida, cotejá-la à descrição dos
processos observados durante um dia de trabalho na editoria de esportes do
jornal gaúcho. É possível afirmar que o jornalismo esportivo pode, sim, ser
considerado jornalismo. É preciso, no entanto, ponderar algumas peculiaridades
da editoria, com origem, sobretudo, na caracterização da audiência e no diálogo
com o entretenimento decorrente dela.
Palavras-chave: Jornalismo esportivo. Zero Hora. Editoria de esportes.
Entretenimento.

ABSTRACT
The present article is dedicated to an attempt of understanding about the
production’s logics of the sporting journalism, universalizing inferences from an
incursion in the Zero Hora’s newsroom, in Rio Grande do Sul State. Illuminated
by the question "Can it be considered journalism the subject of sports produced
by the Zero Hora newspaper?", a discussion begins with a definition about the
social function that the field wield and then collate its to the description of the
processes observed during a working day in sports’ section of the Gaúcho
newspaper. It is possible to claim that the sport journalism may, yes, be
considered journalism. It is necessary, however, to consider some peculiarities
of the editors, with origin, mainly for the audience’s characterization and in the
dialogue with entertainment resulting its.
Keywords: Sports journalism. Zero Hora. Sports Publishing. Entertainment.
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1- INTRODUÇÃO

Por ser uma profissão ampla, o Jornalismo tem várias áreas de atuação,
em diversas editorias, e o esporte não deixa de ser um tema rotineiro nas
conversas da sociedade. Por estar em um maior campo de visão das mídias, em
época de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, uma parcela significativa de
leitores acha que essa editoria de esportes não é levada tanto a sério como
deveria.
Desta forma, a cada quatro anos acontece o maior evento esportivo da
Terra, a tradicional Copa do Mundo. Conforme matéria publicada pelo Jornal O
Estado de S. Paulo, no ano de 2015, a última Copa do Mundo realizada no Brasil,
em 2014, teve mais de 3,2 bilhões de pessoas de audiência. A matéria ainda
aponta que as emissoras mostraram um total de 98.087 horas de vídeo das
partidas no Brasil, um aumento de 36% em relação a 2010. Assim, a Fifa saiu do
país com mais de US$ 5 bilhões em renda.
Grande parte da população acredita que essa competição não passa de
um grande evento lucrativo, que tende a levar pessoas de inúmeros países a
uma sede. Porém por traz deste espetáculo, estão profissionais da imprensa,
nomeado mais especificamente como repórteres esportivos que viajam trazendo
informações de cada país que jogará o mundial. Entretanto, para chegar a tal
ponto, os profissionais precisam ter uma vasta experiência na área, o que só
adquirem com o tempo. Apesar de ser um assunto mais “tranquilo” de comentar,
existe um trabalho diário nas redações.
Assim, a escolha do tema deve-se ao fato do pesquisador ter interesse
em

aprofundar

seus

conhecimentos

na

área

do

Jornalismo,

mais

especificamente no meio esportivo. Destarte, o presente artigo busca contribuir
com mais uma abordagem sobre o tema e aferir-se o conteúdo de esportes
produzido pelo Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, pode ser considerado
jornalismo.
A área esportiva é muito ampla, mas ao mesmo tempo de difícil acesso.
Muitas vezes ela é confundida com o entretenimento, por ser uma maneira mais
descontraída de cobrir os fatos. Baseado nessas informações, o presente artigo
procura mostrar como os jornalistas esportivos reportam as notícias diariamente,
desde a reunião de pauta, até o tratamento com as fontes. Com isso, se quer
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verificar se o jornalismo esportivo realizado pelo Jornal Zero Hora baseia-se em
valores-notícia, além de contar o contexto histórico da profissão. De acordo com
o exposto, percebe-se que existe um preconceito com os jornalistas da editoria
de esportes.
Assim, este artigo vislumbra mostrar as formas e os critérios utilizados
pelo periódico para saber o valor-notícia de suas matérias. Dentro disso, a
avaliação e a vivência na área mostrará a realidade da editoria no dia a dia,
podendo assim trazer à tona se o jornalismo esportivo deve ficar na editoria de
esportes ou ingressar no entretenimento.
Uma das teorias que contribuem nesse sentido é o Newsmaking, que se
resume em explicar como as notícias publicadas são produzidas em relação a
demanda da sociedade. Nancy Ramadan (2013 p. 124) diz que “Os jornalistas
já estão lidando com um novo tipo de edição, que está sempre em atualização,
uma edição sem fechamento. O chamado furo jornalístico, hoje se mede em
segundos”.
A atual demanda do mercado de publicar matérias online de forma
instantânea com o acontecimento, tem afetado de forma cultural a rotina da
sociedade. Já a teoria do Gatekeeper, em conjunto com os pensamentos de
Chaparro, diz o seguinte:
“Sempre que um editor ou um repórter – por incompetência,
arrogância, interesse pessoal, ambição de poder, irresponsabilidade
profissional, subalternidade a quem controla ou qualquer outro motivo
– priva o leitor da notícia correta e plena, trai o principal e mais belos
dos compromissos que tem com a construção e o aperfeiçoamento de
uma sociedade livre. (CHAPARRO, 1994, P. 82).

Entende-se que a informação ainda pode ser completa e bem tratada
conforme o andamento da sua linha editorial e a forma que você a conduz. Com
isso, a objetividade do trabalho fica presa ao escritor. Cabe a ele saber a melhor
forma de contar aquela história inserida no texto.
“O termo objetividade funciona como um baluarte entre os jornalistas e
os críticos. Atacados devido a uma controversa apresentação de
factos, os jornalistas invocam a sua objetividade quase do mesmo
modo que um camponês mediterrâneo põe um colar de alhos à volta
do pescoço para afastar os espíritos malignos. (GAYE, 1999, p. 75).

Para Gaye, o canal de audiência é o principal medidor sobre o que a
empresa ou jornalista presente precisa escrever, pois sem o público, não há
jornal. Jenkins ainda defende a tese de que se não fosse a tecnologia, o
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desenvolvimento para que o cidadão tivesse voz ativa não estaria presente na
atualidade em que vivemos.
“A convergência altera a relação entre tecnologias existentes,
industrias, mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a
lógica pela qual a indústria midiática opera pela qual os consumidores
processam a notícia e entretenimento. (JENKINS, 2009, p.43)

1.1. Percurso metodológico
Para a realização do trabalho, foi adotada pesquisa de método qualitativo,
já que ela tem um enfoque na interpretação do objeto a ser analisado, possui
fontes a serem consultadas, além de um período de tempo para o case ser
estudado, analisando as informações narradas de uma forma organizada,
baseando-se na análise de Fonseca (2002).
A metodologia da pesquisa qualitativa foi escolhida por proporcionar
características positivas em relação ao objeto pretendido deste estudo. Para
Tondado (2006), a pesquisa é para o comunicador o ar que ele respira, sendo
parte do pensamento estratégico, pois fornece elementos para analisar uma
situação, entender seu contexto, explicar a relação entre variáveis e apontar
soluções para os problemas.
A pesquisa também se deu por meio de leituras de livros, artigos,
trabalhos de conclusão de cursos e textos eletrônicos. Todos esses aspectos
citados colaboram de forma que embasam o artigo. Outro autor que defende a
tese a ser analisada, é Ringoot e Utard (2005), cujo diz que: “o estudo do
jornalismo como objeto não estava no centro de interesse de todos os
pesquisadores no início. Ele tornou-se comum depois de muitas interrogações
sobre a pertinência de uma noção que cobrisse todos estes fenômenos”. 1
Desta forma, será estruturado através de uma pesquisa exploratória que
tem como objetivo trazer à tona hipóteses que possam comprovar o verdadeiro
motivo dos objetivos a serem estudados neste trabalho, como desvendar o
preconceito sobre o Jornalismo esportivo.
“A pesquisa exploratória estabelece critérios, métodos e técnicas para a
elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o objeto
desta e orientar a formulação de hipóteses” (CERVO E SILVA, 2006. P.
242).

Além dessas informações já obtidas, Gonçalves (2014) diz que uma

1
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pesquisa exploratória visa a descoberta, o achado, a elucidação de fenômenos
ou a explicação daqueles que não eram aceitos.
Já Fonseca (2002) aponta que qualquer trabalho científico começa por
uma pesquisa bibliográfica.
“Pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos,
como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho
científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao
pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem
porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa
bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o
objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o
problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002,
p. 32).

Desse modo, Chiara kaimen (2008) defende que as pesquisas
bibliográficas são importantes para o desenvolver do trabalho aplicado:
“A pesquisa bibliográfica é então feita com o intuito de levantar um
conhecimento disponível sobre teorias, a fim de analisar, produzir ou
explicar um objeto sendo investigado. A pesquisa bibliográfica visa
então analisar as principais teorias de um tema, e pode ser realizada
com diferentes finalidades”.

1.1.1. Objetivos
Entende-se que o presente artigo tem como objetivo, com base em Bardin
(1979, p. 42), realizar uma análise de conteúdo que representa um conjunto de
técnicas e comunicações que visam obter informações através da mensagem
emitida pelo emissor.
“O estudo de campo estuda um único grupo ou comunidade em termos
de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação de seus
componentes. Assim, o estudo de campo tende a utilizar muito mais
técnicas de observação do que de interrogação. Procuram muito mais
o aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das
características da população segundo determinadas variáveis.” (GIL,
2008, p. 57).

O artigo é divido em dois eixos principais: o primeiro sendo um conceito
mais teórico, onde aponta o que é jornalismo, baseado nas informações de
Eduardo Medistch. Já o segundo traz uma forma mais prática da rotina, o qual
descreve detalhes da observação de campo realizada na editoria de esportes da
Zero Hora.
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2. O QUE É JORNALISMO?
O jornalismo é definido pela maioria de sites e artigos especializados
como uma atividade cujo principal objetivo é dar a informação ao público. Os
jornalistas cumprem o papel de informar de maneira curta e objetiva os cidadãos,
no qual os profissionais que exercem a função, podem atuar em diversos meios
da comunicação, meios impressos, rádio, televisão ou internet.
Eduardo Medistch defende que o jornalismo é uma forma de produção de
conhecimento, pois ela pode acontecer tanto para reproduzir outros saberes,
quanto degradá-los, e que em algumas vezes possa acontecer as duas coisas
simultaneamente.
Desta forma, ainda há uma certa polêmica em relação a profissão, pois
uma parcela significativa da sociedade acredita que o jornalismo serve como
uma função social insubstituível, que leva a informação ao público. Por outro
lado, há quem acredite que reportagens de esporte, fofocas, sensacionalistas ou
tendenciosas não favorecem a profissão.
Medistch diz que o jornalismo pode ser dividido em três fases de
interpretações: a primeira, parte da ideia que o conhecimento não é um dado
concreto, mas sim um ideal abstrato a ser alcançado. Destarte, “o método do
conhecimento” diz que o jornalismo não produz conhecimento válido, e contribui
apenas para a degradação do saber. Este pensamento não estava apenas
isolado, mas sim impregnado em pessoas de grande influência da época em que
o campo tomava forma, como Karl Kraus, Walter Benjamin e os criadores da
Escola de Frankfurt. Os debates de críticas da atualidade, demonstram que sua
influência ainda pode ser constatada em grande parte da produção acadêmica
contemporânea sobre o jornalismo, que de uma forma ou de outra, situa-se no
campo do conhecimento como uma ciência malfeita, quando não como uma
atividade perversa e degradante.
A segunda analise aponta o jornalismo como uma ciência menor, porém
relata que não é totalmente inútil. Baseado na perspectiva do pragmatismo,
artigo publicado no ano de 1940, pelo jornalista e sociólogo Robert Park, inicia a
definição do que é jornalismo a partir do que tem de diferente, do que lhe é
específico como forma de conhecimento da realidade. O estudo realizado por
William James, pragmatista que iniciou esta discussão, apontava apenas que
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havia uma distinção no conhecimento utilizado no cotidiano e o conhecimento
sobre, sistemático e analítico, produzido pelas ciências. Com base nesses
estudos, Park propõem a existência de uma gradação entre ambas as partes,
onde insere a notícia num nível intermediário entre os fatos. Este fato faz o
jornalismo ser comparado a história e ciência, assim podendo elucidar algumas
de suas diferenças, mas pouco profundo para definir o que é jornalismo.
A terceira fase, segundo Medistch (1997), relata o que o jornalismo tem
de único e original e que pode ser considerado a melhor definição de suas
atribuições. Esta fase defini que o jornalismo se revela diferente da ciência,
assim apontando aspectos de realidade que a anterior não é capaz de fazer.
Segundo Eduardo Meditsch (1997, p.3), “O jornalismo não apenas reproduz o
conhecimento que ele próprio produz, reproduz também o conhecimento
produzido por outras instituições sociais”.
Com base nessa citação, podemos entender que apesar de complexo, o
jornalismo faz mais do que uma simples transmissão. Desse modo, podemos
compreender que ele ajuda a entender o seu papel diante da sociedade.
Conforme escreve Sperber e Wilson (1986), o nosso equipamento cognitivo não
registra nem arquiva informações tal qual as recebe. O nosso cérebro precisa,
antes de tudo, classificar e contextualizar as informações que estão sendo
recebidas, realizando aquele simples esquema que é ensinado nas primeiras
disciplinas do curso de comunicação, o emissor transmite a mensagem de forma
comunicativa para o seu público, o receptor.
Meditsch (1997, p.6) diz que a necessidade de compreender o jornalismo
como forma de funcionamento acontece por conta do que ele pode nos revelar:
“Compreender melhor como funciona o jornalismo como forma de
conhecimento, e de investigar até que ponto ele não será capaz de nos
revelar aspectos da realidade que não são alcançados por outros modos
de conhecer mais prestigiados em nossa cultura”.

O autor ainda aponta que o jornalismo tem tanto a fraqueza, quanto a
força na hora da argumentação.
“É frágil enquanto método analítico, uma vez que não pode se deslocar
de noções pré-teóricas para representar a realidade. É forte na medida
em que essas mesmas noções pré-teóricas orientam o princípio de
realidade do seu público.... Em consequência, o conhecimento do
jornalismo será forçosamente menos rigoroso do que qualquer ciência
formal, mas em compensação, será também a menos artificial e
escotérica.” (MEDISTCH, 1997, p. 7)
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Conforme os conhecimentos adquiridos no artigo de Medistch, podemos
dizer que o jornalismo funciona com o auxílio de pessoas, no qual conta com o
conhecimento compartilhado, devido ao fato dos indivíduos não saberem tudo
que o outro sabe. O compartilhamento de conteúdo não acontece apenas por
meio quantitativos, mas também por qualitativos, que abrangem diferentes
pensamentos e, a partir disso, podem relatar o acontecimento.

Assim, o

jornalismo se difere da ciência por conta da sua forma de argumentação, e o
modo de transmitir o conhecimento.
Criticado por não ser capaz de mostrar algo novo para a ciência, Lage
defende dizendo que no jornalismo as coisas precisam acontecer para o fato ser
escrito. Com um pensamento parecido, Genro Filho (1987, p. 163), defende que
os critérios para uma informação dependem da velocidade do seu emissor:
“O critério de uma informação está indissoluvelmente ligado a
reprodução de um evento pelo ângulo de sua singularidade. Mas o
conteúdo da informação vai estar associado (contraditoriamente) à
particularidade e universalidade que nele se propõem, ou melhor, que
são delineados ou insinuados pela subjetividade do jornalista.”

2.1 Jornalismo Esportivo
Partindo das análises feitas no livro de Paulo Vinicius Coelho (2003), no
final do Século XX, começa a se debater sobre o jornalismo dedicado ao esporte
dentro das redações e principalmente na sociedade brasileira.
“Pouca gente acreditava que o futebol fosse assunto para estampar
manchetes. A rigor, imaginava-se que até mesmo o remo, o esporte
mais popular do país na época, jamais estamparia as primeiras páginas
de jornal. Assunto menor. Como poderia uma vitória nas raias ou nos
campos, nos ginásios, nas quadras, valer mais do que a decisão
política do país? Não, não poderia, mesmo que movesse multidões às
ruas em busca de emoções que a vida cotidiana não oferecia”
(COELHO, 2003, p. 10).

Por mais que esse pensamento possa ser desatualizado nos dias de hoje,
na época em que os autores se referem era visivelmente pouco conhecido ou
falado sobre o tema. Em 1910, o Estado de São Paulo começa a debater
jornalismo esportivo. Nesse período, o jornal Fanfulla atingia um público
numeroso na cidade, mais precisamente os italianos. Assim, este processo
resultou na fundação do cube Palestra Itália, hoje chamado de Palmeiras.
O jornal citado acima é um dos poucos registros sobre o início do clube,
pois naquele período pouco se falava desse esporte no país.
“Não existia o que pode se chamar hoje de jornalismo esportivo. Mas
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não fossem aqueles relatos, ninguém jamais saberia, por exemplo,
quando e qual foi o primeiro jogo do velho Palestra. Nem do velho
Corinthians, nem do Santos, nem que o futebol do Flamengo só nasceu
em 1911, apesar de o clube ter sido fundado para a prática do Remo
16 anos antes. A primeira cesta no Brasil, o primeiro saque. Tudo foi
registrado. Tudo a meio contragosto. Porque nas redações do
passado- e isso se verifica também nas de hoje em dia- havia sempre
alguém disposto a cortar uma linha a mais dedicada ao
esporte”.(COELHO, 2003. p.8).

Aos poucos o esporte foi ganhando “força” no país e os jornais se
rendendo à demanda do público. A popularização do esporte foi o que faltava
para ganhar espaço dentro da redação. Com o título do Vasco, no Campeonato
Carioca de 1923, com a utilização de jogadores negros no seu elenco, os
noticiários do Rio de Janeiro começaram a abrir um pouco mais de espaço para
o esporte nas suas edições, mas nada que ocupasse ou tirasse textos de outras
editorias.
Com o passar dos anos, mais precisamente em 1931, surge o primeiro
diário exclusivo ao esporte brasileiro. Os exemplares circulavam apenas na
cidade carioca, conforme conta em sua obra, Coelho (2003). O diário carregava
consigo o nome de Jornal dos Sports e o seu nascimento forçou os rivais a
ingressarem no meio e abrirem espaço em seus jornais para o “novo” tema. O
autor também relata em sua obra que A Gazeta, um dos principais jornais
esportivos do Brasil só se tornou um jornal ligado ao âmbito esportivo no ano de
1947, apesar de já ter um espaço no jornal desde 1928.
Desde o século passado, tinha-se o pensamento de que apenas pessoas
de baixa renda iriam adquirir esse tipo de informação.
“O preconceito não era infundado, o que se tornava a luta ainda mais
inglória. De fato, menor poder aquisitivo significava também menor
poder cultural e, consequentemente, ler não constava em nenhuma
lista de prioridades. E se o futebol – como os demais esportes – dela
fizesse parte, seria necessário ao apaixonado ir ao estádio, isto é, ter
menos dinheiro para comprar boas publicações sobre o assunto.
Assim, revistas e jornais de esportes foram surgindo e desaparecendo
com o passar dos anos. ” (COELHO, 2003. p.9)

Nem mesmo com o surgimento do Rei Pelé, Edson Arantes do
Nascimento, considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, os
jornais resistiam por muito tempo, apesar da seleção brasileira de futebol ser
campeã mundial, as editorias ligadas somente ao esporte eram pouco
absorvidas pelos brasileiros. Então, no Brasil, surge o jornalista João Saldanha,
no ano de 1960, que não conformado apenas com o caderno de esportes, onde
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escrevia pequenas notas semanais no país, lança uma revista totalmente
dedicada ao esporte, denominada Placar. Em seu livro, o jornalista Paulo
Vinicius Coelho agradece o escritor brasileiro pelos inestimáveis serviços
prestados ao esporte.
A partir desse período, o cenário esportivo dá um salto e entra no patamar
internacional, pois continha jornais com um maior número de páginas e mais
diversificado dentro da redação. Não satisfeitos só em cobrir os jogos, os
jornalistas começaram a investigar crimes de administração no esporte e
escândalos fora de campo.
“Os primeiros jornalistas esportivos foram rotulados como jornalistas de
segunda, já que a área de que tratavam estava ao alcance de qualquer
um e todos poderia divulgar tais informações. O novo gênero jornalismo
especializado não podia ser comparado com as outras sessões de um
jornal diário: internacional, nacional, regional, economia... Para escrever
sobre esses assuntos era preciso uma preparação e educação política,
enquanto que para o jornalismo esportivo nada disso era necessário”,
(ALCOBA,2005,p.65)

Visto por muitos ainda como uma editoria menos valorizada, o jornalista
esportivo tenta quebrar preconceitos diariamente dentro da sociedade, sejam
eles por colegas de imprensa, ou por leitores. Yanes (2004) mostra isso ao
escrever que o entendimento do esporte é o reconhecimento do seu trabalho. O
jornalista esportivo tem diversas responsabilidades para estar apto a cumprir a
função exercida. Uma delas, e talvez a mais importante, é saber falar sobre
diversos assuntos e saber as regras de todos os esportes que ele venha a cobrir.
Um dos pontos que favorecem e credibilizam o jornalista esportivo é o fato
de o mesmo precisar entender e transmitir ao público todas as gírias utilizadas
nos jogos, como o “ficou na banheira”, termo usado pelos jogadores para dizer
que o atleta está em posição de impedimento.
O jornalismo esportivo acaba trazendo consigo um viés mais de
descontração. Com isso, seja impresso, rádio ou televisão, normalmente o
jornalismo é ofertado no final de suas edições, como um encerramento mais
suave.
Na Zero Hora, a rotina não é muito diferente. O esporte é sempre deixado
para as últimas páginas. Apesar de tratar de forma ampla sobre o tema, lincando
os fatos aos brasileiros, como no tênis e no surf, a editoria tem como foco
principal o futebol, mais especificamente sobre a dupla Gre-Nal.
A editoria circula de segunda a domingo, normalmente trazendo a rotina
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dos times gaúchos e o que há de mais relevante no esporte brasileiro.
“O jornalismo é jornalismo, seja ele esportivo político, econômico ou
social. Partindo desse princípio, a Zero Hora já está no mercado há
diversos anos e no Estado ela foi uma das pioneiras no esporte por
acreditar nesse pensamento. ” (BARBEIRO E RANGEL, 2006, p. 13.)

3 DIÁRIO DE CAMPO
No dia 15 de maio, uma terça-feira, pós Gre-Nal e um dia posterior à
convocação dos jogadores brasileiros para a Copa do Mundo, estive presente
na redação do Jornal Zero Hora. A minha ida até lá aconteceu por meio de um
colega de graduação que trabalha no local. Assim, foi possível acompanhar a
rotina dos jornalistas. Eu ingressei no periódico às 9 horas e saí de lá as 17
horas, assim pude acompanhar como funciona a rotina dos profissionais em dia
de jogo, além da elaboração das pautas.
Ao chegar na Zero Hora sou levado até o setor de fotografia, para conhecer
os fotojornalistas que ali trabalham e conversar sobre a rotina deles. Ali,
descubro que os fotógrafos quando vão a campo cobrir um dia de treino,
carregam consigo uma pasta que contém: um notebook, uma bateria extra e um
moden 3g. Estes materiais servem para que o fotógrafo possa mandar as fotos
para a redação assim que elas forem tiradas. Ao chegar no setor, eles passam
ela para o indexador, e de lá são encaminhadas para a equipe de reportagem
poder inserir nas matérias.
O encaminhamento da pauta acontece da seguinte maneira para todas as
editorias: você preenche os dados, com nome, lugar, editoria, descreve a pauta
e ali você preenche um espaço falando se o repórter vai ir junto para acompanhar
a foto ou o fotógrafo deverá ir sozinho registrar o momento.
Às 9h20min sou levado até os jornalistas esportivos da empresa. Neste
momento, conheço a editora, Vanessa Girardi, e converso com ela sobre o meu
propósito da visita e explico o porquê da importância desta pesquisa. Logo, ela
começa a detalhar e esclarecer como funciona a sua rotina. Como editora, ela
tem o papel mais administrativo do setor, como o de fazer as escalas dos
profissionais da redação. Diferente das outras editorias que folgam mais nos
finais de semana, os jornalistas esportivos folgam um sábado e um domingo em
conjunto no mês e depois cumprem escala de “seis por um”, ou seja, trabalham
seis dias e folgam um. Neste contexto, a maioria das folgas acaba acontecendo
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nos dias de semana, tendo em vista que os finais de semana precisam ter mais
profissionais de plantão, pois são os dias de jogos da dupla.
Durante o bate-papo informal, foi possível constatar através da fala dela
que mais gremistas do que colorados acessam as matérias postadas no site,
diariamente. Entre uma conversa e outra, ela revelou que a média de uma
pessoa ficar lendo a matéria postada é de 30 segundos. Eles têm aplicativos que
mostram a média de público acessando o site/matéria em tempo real, assim
como os acessos no App Gremista ZH e Colorado ZH. Ainda durante o batepapo, a editora explica que é enviada uma Newslatter três vezes por semana
sobre a dupla para os assinantes do jornal.
Por volta das 9h30min, o repórter 1 conversa com a editora e é
encaminhado para a reunião diária, junto com as outras editorias, para medir o
nível de audiência das matérias e debater se foi realizado tudo que deveria ser
feito sobre determinado tema. Exemplo: convocação para a Copa do Mundo que
havia ocorrido no dia anterior. Esta reunião serve como forma de avaliar se a
empresa tem feito tudo que pode sobre os assuntos, projetando o ontem, o hoje
e o amanhã.
Após a saída do repórter 1, a editora abre o e-mail com as pautas
deixadas para eles. Como funciona: o editor chefe, ao sair da empresa à noite,
envia um e-mail para o editor do dia seguinte com uma lista de pautas a serem
realizadas durante o dia. No dia em que estive presente na editoria, ocorreria
jogo do Grêmio pela Copa Libertadores da América. Desta forma, havia apenas
a editora e mais três repórteres no setor, pois em dia de jogo o pessoal chega
mais tarde, rotina em dias de jogos.
Assim, foi deixada uma lista com 11 pautas, que levaram as seguintes
considerações: a fala do jogador Zeca, do Internacional, após o Gre-Nal ocorrido
no dia 11 de maio; a gravidade das lesões de Arthur e Everton, do Grêmio,
também após o clássico; cobertura do jogo do Grêmio na Libertadores; quadro
Sete Toques, o qual detalha sete características do time que a dupla vai enfrentar
pelo campeonato brasileiro; Diário de Máturín, nota sobre como está sendo a
estada do Grêmio na Venezuela; zagueiro Geromel, do Grêmio, convocado para
a Copa.
Segundo a editora, algumas pautas atemporais ocupam a agenda do dia,
as chamadas “adianto”, pois conforme o fechamento do jornal impresso, as 1°
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edições que são direcionadas ao interior do Estado, não vão carregar consigo o
placar, nem detalhes da partida do Grêmio na Libertadores. Por isso, a matéria
sobre a gravidade das lesões de Arthur e Everton foi produzida para que essas
pessoas tenham acesso. Ela relatou que isso é praxe do jornal em dia de jogo,
porém as demais cidades recebem a segunda edição já com o fechamento da
partida.
Às 10 horas, o editor de esportes da Rádio Gaúcha vem até a editora para
perguntar em qual momento eles podem sentar juntos para debater a escala
para as próximas semanas. Neste mesmo minuto, a editora me mostra como
eles enviam as mensagens para o App gremista ZH e App colorado ZH. A cada
uma hora cheia, é enviada uma notícia de cada clube para os assinantes do app.
Desta forma, eles selecionam as mais vistas do dia até o momento e
encaminham aos seus torcedores. Após enviar a mensagem de notificação com
a chamada da matéria, eles inserem numa planilha de software Excel, contando
o dia, horário, título e o link da matéria que já foi enviada. Assim, o próximo que
for enviar pode ter noção de quais já foram encaminhadas.
A notificação enviada aos torcedores gremistas foi a coluna do jornalista
Diogo Olivier, que tratava sobre o atacante Luan, do Grêmio, estar fora da Copa
e era uma das mais acessadas do site no dia. Às 10h8min, a editora começa a
fazer uma lista das 10 matérias mais acessadas no dia anterior, assim eles
enviam para os repórteres quais foram as mais visualizadas, para que eles
possam tomar aquilo como feedback para saber o que tem rendido conteúdo e
o que o público tem se comovido. Essa escala é feita com os colunistas também.
Às 10h15min, os repórteres ali presentes começam a conversar sobre a
última rodada do brasileirão, os quais não acreditavam na derrota do Fluminense
para o Botafogo e comentavam sobre o empate do América MG com o Ceará.
Neste mesmo período de tempo, a editora avalia o que pode ser enviado para o
app Colorado ZH. Neste momento, ela envia a notificação da matéria sobre o
Fred na Copa, pois é um jogador ex-colorado.
Às 10h17min, os dois editores sentam para falar sobre as escalas para as
próximas semanas. Na conversa, a editora deixa claro que precisa de no mínimo
seis pessoas no final de semana para poder cobrir o esporte e fechar o jornal
impresso. Às 10h34min, a editora recebe a informação que o atacante Taison,
gaúcho, convocado para a Copa está ao vivo no programa TimeLine, da Rádio
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Gaúcha. Assim, ela logo pede para o repórter 1 escutar a entrevista e construir
uma matéria sobre o assunto. Durante o bate-papo com o editor da rádio, ele
menciona que durante a semana a Rádio Gaúcha é 70% notícias e 30%
esportes, enquanto que nos finais de semana, a Rádio vira 90% esporte e 10%
de notícias. Esta explicação também serve para eles montarem as escalas, pois
nos finais de semana por ter mais espaço na rádio e no site, eles precisam de
mais gente para trabalhar, sendo assim as folgas são dadas no meio da semana.
Conforme eles conversavam, pude apurar que grande parte das outras editorias,
os repórteres, tem folga um final de semana sim e o outro não.
Às 11 horas o repórter 1 recebe uma notificação no whats sobre a dúvida
de D’alessandro, jogador do Sport Cube Internacional, jogar contra a
Chapecoense. Desta forma, ele já começa a redigir uma matéria sobre este
assunto. A equipe de esportes tem um grupo de whats para enviar conteúdo para
a redação, assim os repórteres que estão na rua, enviam conteúdo para serem
postados no site.
Às 11h05min é postado no site a matéria sobre o ex-zagueiro gremista,
Baloy, ser convocado para a copa. A informação foi captada por meio do Twitter.
Às 11h30min, termina a reunião sobre as escalas para as próximas semanas.
Durante o período em que esteve em reunião, a editora recebeu 51 e-mails na
sua caixa de entrada.
Às 11h31min, a editora pede para o repórter 2 procurar fotos sobre o
Grêmio na Venezuela, pois uma outra editoria queria ver se conseguia aproveitar
as fotos que foram feitas lá. Às 11h33min, o repórter 1 vê no site a matéria
produzida sobre a entrevista do Taison no programa TimeLine e questiona a
editora sobre uma possível pauta na fala final do jogador. Em uma das aspas
ditas no texto, Taison dizia que seu sonho era voltar para o Beira-Rio. Assim, o
repórter ganhou o aval da editora para escrever uma matéria sobre a citação que
o ex-colorado falou no programa.
Às 11h39min, a editora termina de montar a escala da semana, no qual
detalha o que cada funcionário irá fazer. Exemplo: repórter 1 vai produzir o
programa x na rádio de tal a tal horário e depois fazer o pós-jogo para o site. Já
o repórter 2, vai comentar o jogo do Inter x Chapecoense.
Perto do meio dia, a editora faz uma postagem sobre a coluna das 11
Copas de Pedro Ernesto, no Facebook e Twitter. Às 12h15min, o repórter 3 liga
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para os médicos do Grêmio para falar sobre as lesões de Arthur e Everton e
saber a gravidade de ambas. No início da tarde, o Editor Chefe dos esportes
parabeniza a equipe pela cobertura realizada sobre a convocação da seleção
brasileira para a Copa.
Às 14h47min, o editor chefe revisa o texto do repórter 2 sobre os sete
toques da Chapeconese e aprova para publicação. Às 14h30min a repórter 4
retorna do programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, falando sobre as dicas
que o apresentador do programa lhe deu.
Em conversa, informal, com o repórter 1, ele relata que eles têm total
liberdade para postarem no site e que matérias meio óbvias são as que mais
rendem visualizações. Entretanto, as redes sociais e a capa do site são
gerenciadas por uma equipe, as quais eles mandam e-maill/whats avisando
sobre cada matéria que foi postada no site. Ele também me comunicou que eles
têm uma parceria com duas agências de notícias: a FP e a Lance. Ambas postam
conteúdo no site e eles editam, colocando nos padrões da empresa e
adicionando foto.
Neste dia, ele me mostrou o exemplo da matéria que foi postada sobre o
piloto brasileiro, Felipe Massa, correr pela fórmula E. A agência postou no site e
ele editou a matéria, comigo observando, e explicando o porquê acrescentava
cada item no texto. Às 15h7min o repórter 1, responsável por acompanhar a
média de audiência, mostra que até este horário, já haviam sido publicadas 42
matérias naquele dia e que dentre essas 42, 10 eram de Grêmio, 9 de Inter e 21
de outras coisas ligadas ao esporte. Ele revelou que a média de postagens por
dia é de 70/80 matérias esportivas no site.
No dia da convocação da seleção brasileira, foram publicadas 93
matérias, mas foi uma exceção. Durante a média de postagens, ele revelou que
são 20 de Grêmio e 20 de Inter por dia e que na data da convocação, foram
postadas apenas 11 matérias de cada da dupla.
Às 15h15min, o repórter 1 ao pesquisar sobre assuntos esportivos nas
redes sociais descobre a agressão que os jogadores de futebol do Sportting de
Lisboa, time da 1° divisão Portuguesa, sofreram no vestiário e logo já começa a
escrever uma matéria sobre este assunto. A apuração aconteceu por meio das
mídias. O repórter foi observando twitter de torcedores, pessoas ligadas ao
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clube, nota de esclarecimento da entidade e sites de notícias. A matéria levou o
título de: “torcedores encapuzados invadem CT do Sporting”.

3.1 Produzindo Inferências
Após ter ingressado na editoria de esportes da Zero Hora, tive a
oportunidade de acompanhar um dia de trabalho dos repórteres e editores.
Nesse sentido, pude analisar como as notícias chegam na imprensa, como são
noticiadas no site e como chegam até os leitores.
A forma de analisar a pesquisa de campo, trago alguns pontos a serem
destacados como chave nessa visita realizada. A chegada da informação dos
jogadores do Sporting de Portugal agredidos, a convocação do ex-zagueiro
gremista Baloy para a Copa do Mundo, a entrevista do atacante Taison, da
seleção brasileira, para a rádio e a organização da editoria.
Como foi visto nas sessões anteriores, as mais teóricas, alguns autores
relatam que o jornalismo é difuso e pode estar lincado com inúmeras áreas ao
mesmo tempo. Assim, na redação visitada, a proximidade fica a poucos passos
das demais editorias, pois grande parte da redação do jornal está localizada no
mesmo andar. Nesse sentido, a equipe fica dividida com editor e repórter
sentando perto um do outro, podendo conversar de uma maneira mais rápida
para trocar informações, como o grupo de whatsapp que todos os integrantes do
esporte estão inseridos. Esse método facilita a troca de informação das pessoas
que estão na redação com os profissionais que estão no campo em apuração.
Partindo dessa análise, podemos ligar este pensamento com o que Eduardo
Meditsch (1997, p.3), “O jornalismo não apenas reproduz o conhecimento que
ele próprio produz, reproduz também o conhecimento produzido por outras
instituições sociais”.
Por outro modo, a agilidade e a forma de ir em busca de conhecimento e
de pautas foram assuntos que me chamaram bastante a atenção durante a visita.
Os dados coletados foram realizados de maneira voluntaria. A editora e os
repórteres falaram e explicaram como era a sua rotina. Podemos destacar que
foram feitas poucas perguntas durante o encontro e que as respostas foram
obtidas através da observação e diálogos informais que pude perceber. Nesse
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sentido, pude analisar que ao realizar pesquisas na rede social Twitter e ver
comentários. O repórter 1 descobriu que o ex-zagueiro gremista Baloy, que jogou
no time gaúcho numa época ruim, foi convocado para a seleção de seu país para
disputar uma Copa do Mundo. Visto isso, é publicada matéria no site e enviada
para os torcedores gremistas. Desse modo, podemos ver que este conteúdo
poderia interessar aos torcedores do tricolor gaúcho, pelo fato de ser um exjogador do clube indo a uma competição mundial.
Seguindo esse pensamento de agilidade na captação de informação,
pelos mesmos moldes o jornalista conseguiu obter a informação que os
jogadores do Sporting, de Portugal, haviam sido agredidos durante o
treinamento. Foi interessante poder observar estes métodos de apuração, pois
assim, ficou mais visível que o conteúdo por eles explorado utiliza os mesmos
métodos que as outras editorias para averiguar as informações. Assim,
indicando que o conteúdo produzido pela equipe é uma constatação que reforça
que isso é considerado jornalismo.
Os autores Herétodo Barbeiro e Patrícia Rangel, na obra Manual do
Jornalismo Esportivo (2006, p.13), comprovam a teoria a ser aplicada neste
artigo. Assim, eles dizem que o jornalismo é jornalismo independente da editoria
em que esteja, seja ela política, esportiva ou econômica. Desse modo, eles
destacam que a Zero Hora está no mercado há vários anos, assim ela foi uma
das pioneiras no Estado do Rio Grande do Sul por acreditar nesse pensamento.
Já no caso do atacante Taison, a velocidade da informação foi de forma
instantânea e valeu de fato o faro jornalístico do repórter. Visto que o jogador
estava concedendo entrevista para um programa de rádio do mesmo veículo, o
profissional colocou os fones de ouvido e começou a ouvir o que o atleta estava
falando. Ao terminar a entrevista, outro colega publicou uma matéria no ar, sobre
o que foi dito na conversa do programa. Entretanto, uma das últimas falas do
jogador ao programa foi dizer que seu sonho era voltar a jogar com a camisa do
Internacional. Dessa forma, ao ler isso, o repórter entrou em contato com a
editora e pediu permissão para escrever um segundo texto, paralelo ao que já
estava no ar, para dar ênfase ao sonho do jogador em retornar a jogar com a
camisa do clube gaúcho.
Para esse caso, podemos buscar aquela teoria aplicada nos capítulos
anteriores, onde Lage defendia dizendo que no jornalismo as coisas precisam
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acontecer para o fato ser escrito. Com um pensamento parecido, Adelmo Filho,
defende que os critérios para uma informação dependem da velocidade do seu
emissor.
“O critério de uma informação está indissoluvelmente ligado a
reprodução de um evento pelo ângulo de sua singularidade. Mas o
conteúdo da informação vai estar associado (contraditoriamente) à
particularidade e universalidade que nele se propõem, ou melhor, que
são delineados ou insinuados pela subjetividade do jornalista. ” (GENRO
FILHO,1987, p. 163.)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Jornalismo esportivo demorou até chegar no Brasil, e quando chegou
foi muito questionado dentro das redações e pelo público leitor. A desconfiança
pairava sobre a pergunta: isso é jornalismo? É o que aponta Coelho (2003),
quando trata do surgimento da editoria de esportes. Passados alguns anos, a
área se consolidou, mas ainda sofre com uma ou outra pecha. O que se espera
com a finalização deste artigo, portanto, é oferecer aportes para a compreensão
de que o conteúdo de esportes produzido por Zero Hora é, sim, jornalismo (com
as peculiaridades que marcam a editoria específica).
Pude

perceber,

ao

adentrar

a

reação,

que

o

esporte,

mais

especificamente o futebol, está ligado diariamente a rotina dos brasileiros e a
cobertura jornalística dele acompanha a demanda de interesse da sociedade.
Nós não podemos negar que o nosso país é conhecido mundialmente por ser o
país do futebol e isso implica no que é noticiado nos nossos jornais.
Visitei a editoria de esportes da Zero Hora porque desde os meados do
ano de 1998 o jornal está entre os mais lidos do país e numa pesquisa feita nos
anos 2000, por Calos Leal e Sérgio Dillenburg, apontava que a ZH atingia mais
de 76% dos leitores da capital do Rio Grande do Sul.
Desse modo, numa tentativa de responder à pergunta inicial do presente
trabalho, se o conteúdo de esportes realizado pelo jornal Zero Hora pode ser
considerado jornalismo, entende-se que sim, pois o trabalho pelos repórteres
segue os valores-notícia ensinados nas escolas de jornalismo, e que os
conteúdos publicados geram informações, por meio jornalístico, que atingem a
milhares de leitores.
Entretanto, a editoria possui suas peculiaridades, assim como todas as
outras, Na análise de capo, pude perceber que ZH noticia mais Grêmio do que
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Internacional, pois são os leitores mais assíduos da editoria e são eles que
geram a audiência. Na tentativa de “trazer” os leitores para editoria, podemos
dizer que a produção de conteúdo do esporte está ligada ao nível de audiência
e que os leitores acabam gerando algumas pautas para o esporte, por exemplo:
a disputa de bola entre o meia Camilo, jogador do Sport Clube Internacional, e o
ídolo colorado D’alessandro num treinamento. O lance foi duro e repercutiu nas
redes sociais, fazendo com que desse modo a editoria desse uma atenção ao
caso.
O fluxo é diferente da editoria de política, como exemplo. Lá, se uma
parcela significativa da sociedade apoia a polêmica candidatura de Jair
Bolsonaro à Presidência da República, gerando grande envolvimento nas redes
sociais, não quer dizer que o papel do jornalismo seja simplesmente dar mais
vazão ao candidato em detrimento dos demais. Cabe ao jornalismo entender
porque uma candidatura conservadora, que flerta com preconceitos de várias
ordens, mobiliza tanto as pessoas atualmente.
O exemplo destaca uma das peculiaridades do esporte: a maneira como
a seleção de conteúdo é realizada pela editoria, cujo conteúdo tem relações com
o entretenimento, não com disputas políticas e questões sociais, como na
editoria de política.
Como conclusão, destaco a necessidade de uma compreensão mais
profunda sobre o interesse dos leitores de esporte e, ao mesmo tempo, uma
reflexão por parte dos profissionais da área sobre o papel social do jornalismo
com o objetivo de superar definitivamente preconceitos e de oferecer um
conhecimento específico sobre o presente, como defende Genro Filho (1987).
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