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Resumo 

 

O artigo pretende reconstruir a história do jornal ‘Coração’, idealizado por seis jornalistas 

da imprensa esportiva paulista. Dedicado ao torcedor corintiano, o tabloide foi publicado 

semanalmente, por um ano e cinco meses. Por meio de entrevistas com os fundadores do 

projeto e utilizando o semanário como objeto e fonte de si mesmo, foram coletados os 

depoimentos e recortadas às informações, que possibilitaram a identificação dos motivos do 

nascimento, das características editoriais e comerciais, dos acontecimentos curiosos e 

peculiares e dos fatores que causaram o encerramento do jornal. 
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O Nascimento do ‘Coração’ 

O Sport Club Corinthians Paulista nasceu em 1910, no Bom Retiro, na cidade de 

São Paulo. Em 1976, no centro da capital, surgiu o jornal ‘Coração’, criado por seis 

jornalistas esportivos que trabalhavam no Grupo Estado. Em encontros informais, após o 

expediente, os profissionais começaram a traçar as linhas basilares da publicação, como 

lembrou Edison Scatamachia: 

A ideia de lançar este jornal foi do corintiano Elói Gertel. Nós éramos em seis: 

eu, o Elói Gertel, o Tim Teixeira e o Pedro Autran, trabalhávamos no Jornal da 

Tarde e o João Prado e o Otacílio do Carmo, no Estadão. [...] Chegamos a uma 

conclusão: “Vamos abrir esse jornal”. Porque naquela época o Corinthians não 

era campeão há 22 anos
3
. 

A carência de troféus deixou a torcida mais ansiosa e fanática. O jornalista Elói 

Gertel frequentava os jogos assiduamente e observou que a equipe corintiana levava um 

público imenso aos estádios.  

Comecei a perguntar para as pessoas, sem nenhum método científico, o que 

achavam disso, de um tabloide sobre o Timão. Todo mundo adorou a ideia. 

“Compraria, compraria, compraria”. [...] Se o Corinthians atrai tanto a imprensa; 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
 Mestre em Comunicação do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista (UNESP). 

3 Entrevista de Edison Scatamachia ao autor, São Paulo, 13/08/2013.  
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se você vai a uma entrevista numa terça-feira na véspera de um jogo do 

Corinthians, você tem quinze repórteres, dez fotógrafos; se o Pacaembu está 

sempre lotado; se a televisão está sempre interessada em transmitir os jogos cada 

vez mais; então por que um jornal não poderia ter sucesso?
4
. 

Os jornalistas decidiram apostar na ideia e fazer do ‘Coração’ o segundo ofício, 

investindo na empresa uma parcela do salário mensal. O planejamento do produto foi 

realizado superficialmente, sem avaliação mercadológica, como confessou Tim Teixeira: 

“Não fizemos pesquisa, saímos assim como um bando de aloprados para fazer um jornal, 

sem nenhuma base sólida, sem nenhuma informação que desse garantia. [...] Ele foi feito na 

base do entusiasmo”.
5
 Embora o jornal tenha sido planejado sem os cuidados estratégicos 

necessários para o lançamento de um produto no mercado editorial, havia um projeto no 

íntimo de cada sócio. Os jornalistas, exercendo também o papel de empresários, com 

prevalências pessoais, aliaram a esperança de obter um retorno comercial e o prazer de 

fazer um jornalismo esportivo de qualidade e inovador.  

O semanário, cuja proposta era ser porta-voz do torcedor do time do Parque São 

Jorge, curiosamente, não foi produzido somente por jornalistas alvinegros. A direção era 

composta pelos corintianos Elói Gertel, Otacílio do Carmo e Pedro Autran; pelos são-

paulinos Tim Teixeira e João Prado e pelo palmeirense Edison Scatamachia. A diferença 

clubística foi administrada com espírito esportivo, como revelou Scatamachia: “Na primeira 

reunião nós chegamos a uma conclusão: os que não eram corintianos não se metiam na 

parte do conteúdo do jornal, na parte editorial”
6
. Assim, foram distribuídas as tarefas: João 

Prado na captação financeira e administração; Tim Teixeira na edição e criação gráfica; 

Elói Gertel na pauta, redação e editorial; Pedro Autran e Otacílio do Carmo na redação e 

reportagem, e Edison Scatamachia na organização de eventos. 

Definidas as funções, tornou-se necessário encontrar uma sede para a empresa, que 

foi denominada de Editora Tecla Comunicações Ltda. Em junho de 1976, os jornalistas 

foram trabalhar nos novos prédios do Grupo Estado, no bairro do Limão, ao lado da 

Marginal Tietê. Assim, resolveram procurar uma casa perto do local de trabalho para 

facilitar o acesso, pois todos iriam produzir o tabloide em período alternativo ao emprego 

precípuo. Os sócios alugaram um sobrado na Rua Padre Chico, na Vila Pompéia, a cerca de 

400 metros da Sociedade Esportiva Palmeiras.  

                                                 
4 Entrevista de Elói Gertel ao autor, São Paulo, 04/12/2013.  
5 Entrevista de Tim Teixeira ao autor, São Paulo, 06/08/2013.  
6 Entrevista de Edison Scatamachia ao autor, São Paulo, 13/08/2013.  
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Em relação ao nome, eles escolheram um que representasse o afeto do torcedor pelo 

clube. Pedro Autran explicou: “‘Coração’, porque é o coração do torcedor que bate pelo 

time dele, ‘cor’ e ‘ação’, se divide em duas palavras e uma delas é agir, e ‘cor’ é uma coisa 

que está muito presente no futebol, em todas essas torcidas, além de ‘cor’ de Corinthians”
7
.  

 

 
 

Capa da edição nº 1 

 

As primeiras batidas do ‘Coração’: independente e provocativo 

O semanário chegou às bancas na manhã de 29 de outubro de 1976
8
, ao preço de 

quatro cruzeiros. No editorial, o jornal enalteceu a paixão da torcida corintiana pelo clube e 

declarou o compromisso do tabloide em relação aos torcedores. 

Este CORAÇÃO que começa a bater agora e que estará nas bancas todas as 

sextas-feiras será um jornal totalmente fiel à torcida corintiana e manterá sempre 

um espírito independente, crítico e otimista. [...] Será, como todo corintiano, fiel 

dentro ou fora do campo, não importando a cor, raça, a política ou a religião. 

Suas páginas estarão sempre abertas aos corintianos e suas palavras serão sempre 

respeitadas. (Edição nº 1, 29/10/1976, p. 2). 

O número de estreia teve uma tiragem de 20 mil exemplares, insuficiente, deixando 

muitos corintianos inconformados, como revelou o editorial da edição de nº 2: 

As bancas de jornais do meu bairro não têm mais CORAÇÃO. Como eu faço 

para conseguir um? Eu estou telefonando do Rio e quero saber o que faço para 

assinar o Coração. Por que vocês não imprimiram um número maior de 

exemplares? Na redação de CORAÇÃO, sexta feira à tarde, o telefone não 

parava de tocar. Dezenas de torcedores telefonavam apenas para cumprimentar, 

centenas para reclamar que nas bancas de seus bairros o jornal estava esgotado 

[...] (05/11/1976, p. 2). 

                                                 
7 Entrevista de Pedro Autran ao autor, São Paulo, 15/12/2013.  
8 A edição número zero foi lançada para a imprensa e agências de publicidade em setembro de 1976. 
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O entusiasmo do público leitor em relação ao jornal pode ser mensurado por meio 

da quantidade de missivas recebidas e pelas respectivas mensagens publicadas na seção de 

Cartas.  

CORAÇÃO, com que dificuldade consegui encontrar nesta manhã o nosso 

jornal. Que alegria quando comecei a ler. Tudo sobre o nosso glorioso 

Coríntians. Sou sócio do Coríntians há 27 anos e faço votos que CORAÇÃO 

continue eternamente, semanalmente em todas as bancas de jornais. Quero 

continuar procurando em todas as bancas e tenho certeza que o jornal está 

vendendo horrores. Gassan Izar, Capital. (Edição nº 3, 12/11/1976. p. 2). 

O grupo fundador optou por lançar um jornal independente, sem ligação política e 

administrativa com o Sport Club Corinthians Paulista. Assim, os jornalistas poderiam 

escrever livremente, respeitando o compromisso de atuar como representantes da torcida 

corintiana. A disputa pela direção do Parque São Jorge sempre ocorreu num ambiente de 

rivalidade, como afirmou Elói Gertel: “O Corinthians tinha uma briga política terrível entre 

o grupo do Wadih Helu e do Vicente Matheus, e decidimos: “Não queremos ser de grupo 

nenhum, queremos ser independentes, queremos ser um jornal da torcida”
9
. A postura 

editorial incomodou o presidente Vicente Matheus. Edison Scatamachia relembrou uma 

passagem ocorrida com o polêmico dirigente alvinegro: 

Eu estava sozinho lá, Seu Vicente chegou à mesa, se apresentou: “O senhor é 

sócio deste jornal, Coração corintiano?” (sic) Sou sim Seu Matheus. “Eu vim 

saber quanto vocês querem no jornal porque eu vou comprar.” Por que senhor 

Matheus? O jornal não está venda. “É que vocês ficam dando notícia que eu não 

gosto.” O jornal não está à venda. “Não meu filho, eu quero comprar, eu vou 

publicar o jornal, vocês ficam dando notícia que eu não gosto.” Aí, quando eu 

falei para ele, infelizmente o jornal não está à venda, ele virou para mim e falou 

assim: “Então vocês estão proibidos de entrar no Parque São Jorge.” Eu falei: 

“Que bom Seu Matheus, que legal isso, por que se você proibir a gente de entrar, 

nós vamos ganhar muito mais força e os corintianos vão acreditar naquilo que a 

gente escreve”. Ele respondeu: “Ah, então vocês podem entrar sim!”
10

. 

‘Coração’ assumiu também uma atitude provocadora em relação aos adversários. O 

slogan adotado: “O jornal da maior torcida do Brasil”, não passou impune. No exemplar de 

nº 3, de 12 de novembro de 1976, ‘Coração’ divulgou e repercutiu uma matéria publicada 

na edição de outubro no Urubu!
11

, jornal mensal dedicado ao torcedor do Flamengo. O 

periódico carioca ironizou a postura do ‘Coração’ e também provocou:  

                                                 
9 Entrevista de Elói Gertel ao autor, São Paulo, 04/12/2013. 
10 Entrevista de Edison Scatamachia ao autor, São Paulo, 13/08/2013.  
11

 Segundo Ruy de Carvalho, fundador do Urubu!, o jornal foi lançado em janeiro de 1976, teve 24 edições e acabou em 

dezembro de 1977. O tabloide era independente, custava 3 cruzeiros e todos os colaboradores eram rubro-negros. 
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PERDOA, CORAÇÃO, MAIOR MESMO É O MENGÃO: Um grupo de 

jornalistas de São Paulo – dos bons, aliás – lançou mês passado o número 

experimental de um tabloide dedicado à torcida do Corinthians. Ate aí, nada de 

mais. Acontece que o jornal, chamado “Coração”, teve a petulância de adotar um 

slogan onde diz ser “O jornal da maior torcida do Brasil”. [...] Tratem de mudar 

o slogan. É uma apropriação indébita e só por isso resolvi reclamar [...] (p. 6). 

A resposta foi dada no mesmo número: ‘Coração’ jogou na defesa e no ataque: 

UM URUBU DE PAPO FURADO: Por que tanto ódio contra nosso slogan – O 

jornal da maior torcida do Brasil? Só o despeito explica, pois a prova definitiva 

de que o Coríntians pertence a maior torcida do Brasil, está justamente na 

existência deste jornal. É preciso, no mínimo, um semanário para dar a esta 

torcida as informações que ela exige [...] Carrega o apelido de fiel, por que lota 

os estádios a cada semana, não importa com quem jogar [...] (p. 6).  

Segundo Elói Gertel, ‘Coração’ não surgiu inspirado no Urubu! e considerou que a 

polêmica foi saudável. O entrevero perdurou por algumas semanas, se estendendo até a 

seção de Cartas, espaço onde os torcedores do Timão puderam defender o time de coração.  

 

Capa da edição nº 11 do jornal ‘Urubu!’ 

A grafia escolhida para o nome próprio Corinthians também gerou controvérsia. Os 

fundadores adotaram a forma utilizada pelo Jornal da Tarde, sem a letra ‘h’ e com acento 

agudo no primeiro ‘i’: “Coríntians”. Reclamações chegaram por cartas, como contou Pedro 

Autran: “Foi legal porque teve uma reação grande dos torcedores, coloca o ‘h’ aí no 

Corinthians! [...] No começo estranharam, mas depois foi tudo bem”
12

.  

 

O perfil, a estrutura editorial e a linguagem do ‘Coração’ 

O jornal era impresso em preto e branco, habitualmente, em 16 páginas, às vezes 12 

ou até 20, com 37 cm de altura por 29 cm de largura. A capa estampava sempre uma 

manchete, com uma foto ou uma charge e cerca de quatro chamadas de matérias.  

                                                 
12 Entrevista de Pedro Autran ao autor, São Paulo, 11/10/2013.  
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Capa das edições nº 9, 2 e 3 do jornal 'Coração' 

 

Na segunda página, havia o editorial, a seção de Cartas e o expediente. Nas páginas 

seguintes, ‘Coração’ oferecia várias seções, que abrangiam todos os assuntos e sentidos da 

relação torcedor/clube/competição. Em seções fixas e eventuais, o leitor, por meio de 

notícias, reportagens e entrevistas, era informado dos resultados dos jogos, opiniões e 

críticas sobre o time, dos “cartolas” e adversários, de pesquisas reverenciando a história e 

os ídolos do time, enquetes, divulgação de eventos do esporte amador, perfis das torcidas 

organizadas e de celebridades identificadas com o Corinthians. As seções mais regulares 

foram: Opiniões, Cartas, Arquivo, Os últimos jogos, Nossos jogadores, Nossos adversários, 

Amadores, Torcida, Gente corintiana, Agenda corintiana e “Corintestes”. 

O discurso gráfico era dinâmico e criativo, com liberdade na elaboração das páginas, 

determinado pela proposta textual e visual do exemplar da semana. As colunas podiam 

variar de comprimento e largura, de acordo com o número de fotos, charges e publicidade.  

 

 

Páginas 8 e 9 da edição nº 7 

Por meio de uma análise quantitativa, tendo como objeto as edições de nº 1 a nº 10, 

constatou-se uma média de 16 páginas, de 29,9 fotos e de 2,3 charges por exemplar. As 

tiras em quadrinhos surgiram a partir da edição n° 5.  
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Edições 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Número 

de paginas 
16 16 16 16 20 16 16 16 12 12 

Fotos 45 43 40 35 33 30 19 28 08 18 

Charges 01 01 05 01 01 02 02 00 03 07 

Tiras em 

quadrinhos 
00 00 00 00 03 01 01 01 00 01 

 
Quadro com números de páginas, fotos, charges e tiras em quadrinhos por edição 

Os textos do ‘Coração’ eram escritos, normalmente, em primeira pessoa do plural, 

uma estratégia adotada com o objetivo de assumir o papel de porta-voz da massa alvinegra. 

Segundo Elói Gertel: “tinha que ser uma linguagem coloquial, sempre como um corintiano 

escrevendo para outro corintiano”
13

. O repertório vocabular grafado era típico do torcedor e 

as construções gramaticais respeitavam a língua portuguesa. Os textos eram de tamanhos 

diversos: alguns curtos, de até dez linhas, e outros de página inteira. Alguns artigos eram 

aprofundados, outros breves e leves, pertinentes ao objetivo da temática abordada.  

Para Otacílio do Carmo, a linguagem do tabloide foi influenciada pelo Jornal da 

Tarde
14

, espaço de sociabilidade e de trabalho da maioria dos fundadores. “O Jornal da 

Tarde cuidava mais da qualidade do texto, que deveria ser simples e direto.”15
. O jornalista 

Pedro Autran completou: “Apesar de ser um texto, que não era, digamos, popularesco, era 

de boa qualidade e bem inteligível, dentro da linha do JT, mas até um pouco mais 

simplificado. A gente queria ser bem entendido, mas escrever bem ao mesmo tempo”
16

. 

 ‘Coração’ apresentou também um texto visual ousado, com destaque para a 

iconografia. As charges e os quadrinhos eram criados e desenhados pela dupla de 

ilustradores, o corintiano Haroldo George Gepp e o são-paulino José Roberto Maia de 

Olivas Ferreira, que também trabalhava no Jornal da Tarde. A padronização gráfica e a 

diagramação também tinham um tratamento especial, seguindo o padrão do JT, como 

explicou Pedro Autran: “Tim Teixeira era o homem que desenhava o jornal todo, então, a 

escolha de tipos, de títulos, os tipos mais pesados, mais leves para cada seção, era o Tim 

que fazia. Apesar de ser um tabloide, a gente usava brancos”.
17

 

                                                 
13 Entrevista de Elói Gertel ao autor, São Paulo, 04/12/2013.  
14 O Jornal da Tarde nasceu em 04/01/1966 e encerrou a atividade em 31 de outubro de 2012, após 46 anos de circulação. 
15 Entrevista de Otacílio do Carmo ao autor, São Paulo, 13/08/2013.  
16 Entrevista de Pedro Autran ao autor, São Paulo, 11/10/2013.  
17 Entrevista de Pedro Autran ao autor, São Paulo, 15/12/2013.  
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                 Páginas 12 e 13 da edição nº 2                    Página 14 da edição nº 8 

 

Os colaboradores do ‘Coração’ 

A manutenção do ‘Coração’ somente foi possível pela contribuição constante dos 

amigos conquistados no exercício da profissão: os seis jornalistas trabalharam, em alguma 

fase da carreira, no Estadão ou no Jornal da Tarde, na função de repórter setorista. Nos 

encontros diários, nos bastidores dos clubes, os companheiros eram convidados, ou se 

ofereciam, para atuar como colaboradores. Nas 71 edições do jornal, houve um número 

expressivo de profissionais escalados, alguns participaram de toda a jornada e outros, 

esporadicamente: Flávio Adauto, Fausto Silva, Percival de Souza, Solange Bibas, José 

Eduardo Savóia, Márcio Guedes, Paulo Stein, Michel Laurence, Luis Carlos Ramos, 

Fernando José Dias da Silva, Mauro Pinheiro, Dante Mattiussi, César Teixeira, Sérgio 

Baklanos, Marco Antônio Rodrigues, Anélio Barreto, Luciano Ornelas, José Eduardo 

Andrada, Pio Pinheiro, Mário Iório, Milton José de Oliveira e Dinoel Marcos de Abreu. E 

os fotógrafos: Reginaldo Manente, Armando Leal, Valentin Gentil, Alfredo Rizzutti, 

Claudinê Petrolli, Osvaldo Luís Palermo, Sidinei Carralo e Solano José. Alguns jornalistas 

atuaram fraternalmente, desejando o sucesso da iniciativa, entre eles, corintianos motivados 

pelo amor à camisa. Outros participaram, na expectativa de obter alguma forma de retorno. 

Tim Teixeira revelou que a relação, basicamente, funcionou na base da camaradagem. 

“Tudo freelancer, alguns recebiam, outros não recebiam nada. Alguns trabalhavam mais 

por amor à arte, outros por amizade”
18

.  

Outros dois profissionais tiveram uma participação peculiar na trajetória do jornal. 

Eles não atuaram diretamente da produção editorial, mas foram essenciais para a 

sobrevivência do semanário. São o publicitário Carlito Maia e a cozinheira Dona Geralda, 

que acabaram se entrecruzando e, literalmente, “alimentaram” o ‘Coração’.  

                                                 
18 Entrevista de Tim Teixeira ao autor, São Paulo, 06/08/2013.  
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Edison Scatamachia, logo nas primeiras semanas, inventou um projeto, cujo teor, 

poderia alavancar o jornal. Por meio de um amigo, foi procurar o Carlito Maia
19

, homem 

forte do marketing da Rede Globo.  

Como o Corinthians não era campeão há 22 anos eu tive a ideia de o jornal criar 

um campeonato no qual o Corinthians seria campeão. Como isso? Só 

participavam times chamados Corinthians. [...] Daí, fui à sala dele e falei [...] 

“Carlito, eu arrumei um jeito do Corinthians ser campeão”. Ele falou, “como?” 

“Ah, vamos fazer um campeonato só com times chamados Corinthians”. Ele 

brincou: “que ideia!”
20

. 

Carlito Maia passou a colaborar na promoção do jornal, utilizando a TV Globo como 

meio de produção e divulgação, como relembrou Scatamachia: 

Ele mandou fazer anúncio, enfiava no meio dos jogos, chegou a colocar no meio 

do Jornal Nacional. Tinha um anúncio que era assim: aparecia um coração e 

fazia “tum tum tum tum”, daí, ele se transformava no distintivo do Corinthians e 

o locutor falava assim: “‘Coração’, o jornal da torcida corintiana”
21

.  

A Editora Tecla não tinha como pagar pelos serviços, assim, a permuta foi eleita 

como forma de negociação. A partir da edição de nº 8, o jornal passou a estampar uma 

propaganda com os símbolos do Corinthians e o da Rede Globo, separados pela expressão: 

“tudo nos une, nada nos separa”. Ao lado da marca global, outro texto completava: 

Em 1975, através de eleição no Brasil todo feito pelo jornal interno “O Aldeião”, 

o Coríntians foi aclamado “o clube mais querido dos funcionários da Rede 

Globo”. Foram batidos inapelavelmente o Palmeiras, São Paulo, Santos, 

Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Internacional e 

outros, ainda menos votados. 

 

Edição 17/12/1976, p. 4 

                                                 
19

 Carlos de Souza Maia (1924-2002). 
20 Entrevista de Edson Scatamachia ao autor, São Paulo, 13/08/2013. 
21 Entrevista de Edson Scatamachia ao autor, São Paulo, 13/08/2013.  
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A “Copa Coríntians” repercutiu favoravelmente e o jornal desfrutou de bons 

momentos com o projeto, que segundo Edison Scatamachia, durou cerca de um ano, foi 

extremamente trabalhoso e contou com a colaboração de Carlito Maia até o fim, que 

inclusive garantiu a transmissão ao vivo do jogo final pela TV Globo. Se Carlito Maia foi 

responsável pela visibilidade do jornal, foi Dona Geralda
22

 quem garantiu a mão de obra 

necessária para a manutenção do ‘Coração’. Alguns colaboradores eram fisgados pelo 

estômago, como contou Tim Teixeira:  

Muita gente trabalhava lá por conta do almoço que era servido na empresa, nós 

tínhamos uma empregada chamada Dona Geralda que fazia uma comida divina. 

Ela fazia almoço todo dia lá para o pessoal, então, muita gente ia lá só por conta 

do almoço dela e fazia matéria e trabalhava por conta disso
23

. 

O bife acebolado de Dona Geralda ficou tão famoso que até Carlito Maia começou a 

almoçar eventualmente na sede do jornal. Para os sócios do ‘Coração’ foi providencial, 

porque eles podiam pedir socorro ao publicitário na própria Editora Tecla, entre uma 

garfada e outra. Edison Scatamachia relembrou com humor a participação de Dona Geralda: 

Eu sempre brincava que uma das causas de não ter ido muito para frente o jornal 

era aquela cozinha da Dona Geralda, porque, às vezes, tinha vinte, trinta pessoas 

almoçando lá. Repórter falava “Ah, antes de ir para o treino do São Paulo eu vou 

passar lá, comer uma coisinha”. [...] Ela era maravilhosa, mas a gente brincava 

com o João Prado: “Pô, você vai por a gente à falência com essa cozinheira”. 

Parecia um restaurante e a conta no açougue era sempre muito alta
24

. 

 

O porquinho polêmico 

Personagem que não saiu da memória dos fundadores do jornal foi o porquinho 

vestido com a camisa do Palmeiras da capa do exemplar de 22 de julho de 1977. Elói 

Gertel contou como nasceu a pauta: 

Em 1977, num Palmeiras e Corinthians anterior no Morumbi, me lembro bem, 

eu estava lá assistindo como torcedor e um torcedor da geral inferior, lá 

embaixo, soltou um porco; foi uma correria, o estádio louco, mas passou alguém  

e pegou o porco, sumiu, mas aquilo marcou. Então, “por que não uma manchete 

na véspera de um jogo que despertava tanta atenção como Corinthians e 

Palmeiras? Por que não colocar uma camisa do Palmeiras em um porco e fazer 

uma primeira página bem provocativa? Vamos fazer?”
25

. 

Pedro Autran explicou como o porquinho foi aparecer na redação do jornal: 

                                                 
22 Os fundadores do jornal perderam contato com Dona Geralda. 
23 Entrevista de Tim Teixeira ao autor, São Paulo, 06/08/2013. 
24 Entrevista de Edson Scatamachia ao autor, São Paulo, 23/11/2013.  
25 Entrevista de Elói Gertel ao autor, São Paulo, 04/12/2013. 
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Um cara telefonou e disse que ia soltar um porquinho no Palmeiras e 

Corinthians. E aí, sugerimos: “Traz o porquinho aqui que a gente vai entrevistar 

ele”. Aí, o cara levou o porquinho e colocaram a camisa do Palmeiras nele. E 

saiu aquela manchete: “Assado ou cozido?”
26

. 

A capa provocativa não ficou sem resposta e, em um contra-ataque influenciado 

pelo resultado do jogo, os alviverdes também deixaram suas marcas. Mesmo com a fachada 

discreta, sem identificação institucional, um grupo de torcedores do Palmeiras localizou a 

sede do ‘Coração’. Pedro Autran completou a história:  

O pior de tudo, no domingo foi Corinthians 2, Palmeiras 4. E aí, quando a gente 

chegou segunda-feira de manhã para abrir a editora, estavam os muros todos 

pichados, xingando a gente com os maiores palavrões possíveis. O telefone 

tocando e passando carro pela frente da editora, que ficava a quatro quarteirões 

do Parque Antártica. Eu lembro que a gente tinha um secretário, o Maurício, que 

ficava atendendo o telefone e ficava só assim: “É a sua. É a sua. É a sua.” [...] Eu 

lembro que eu cobria o Palmeiras e o João Prado também: nós dois fomos 

considerados “persona non grata” no Parque Antártica, mas isso logo passou.
27

. 

 

Capa da edição nº 37 do jornal 'Coração' 

 

Tiragem, vendagem e publicidade do ‘Coração’ 

Durante o período de existência do tabloide, foram impressos semanalmente uma 

média de 20 mil exemplares, que eram distribuídos pela Editora Abril, principalmente nas 

bancas da cidade de São Paulo. Tim Teixeira afirmou que “o jornal se mantinha 

praticamente com a venda em banca [...] e não sobrava nada para investir”
28

. Segundo 

Edison Scatamachia, a Abril revelava tardiamente a quantidade dos jornais encalhados e se 

equivocava na distribuição dos exemplares. 

                                                 
26 Entrevista de Pedro Autran ao autor, São Paulo, 15/12/2013.  
27 Entrevista de Pedro Autran ao autor, São Paulo, 15/12/2013.  
28 Entrevista de Tim Teixeira ao autor, São Paulo, 06/08/2013.  
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A Abril colocava nos caminhões as revistas dela e colocava junto o ‘Coração’, 

assim iam 80 jornais para uma banca do Jardim Europa e 20 para Itaquera, onde 

era a torcida do Corinthians. Daí ficavam 10, 15 mil de encalhe. Porque não 

vendiam 80 jornais no Jardim Europa, mas faltavam 50, 80, 100 em Itaquera.
29

  

Os números financeiros da editora oscilavam: despesa regular, lucro irregular e 

vendagem inconstante, como explicou João Prado: “A melhor venda era 12 mil, 15 mil e 

atingiu no pico, 26 mil, e aí começou a cair para 10, 7, 5 mil”
30

. Ele ponderou dizendo que a 

média de venda foi de 10 mil exemplares e que o jornal não chegou a ter um quadro 

relevante de assinantes. Segundo Prado, o maior gasto era com a distribuição, pois o valor 

da venda do exemplar era dividido praticamente ao meio com a DINAP (Distribuidora 

Nacional de Publicações).  

A conquista de anunciantes encontrava entraves circunstanciais. Para uma empresa, 

investir no espaço publicitário do jornal, significava praticamente se associar ao torcedor 

corintiano. Porém, mesmo sendo uma publicação do segmento do segmento do esporte, 

com especialização no Corinthians, ‘Coração’ não foi um vazio comercial. Nas dez 

primeiras edições, foi observado um total de 74 anúncios avulsos, uma média de 7,4 por 

edição. Foram 30 empresas de diversos ramos que investiram no jornal: escolas, consórcios 

de carros, bancos privados e estatais, fabricantes de refrigerantes, produtos alimentícios, 

pedreira, embalagens, fábrica de vidros e lojas de varejo.  

 

 

Quantidade de anúncios por edição 

 

Edição nº 7, páginas 12 e 13. 

                                                 
29

 Entrevista de Edson Scatamachia ao autor, São Paulo, 23/11/2013. 
30 Entrevista de João Prado ao autor, São Paulo, 18/10/2013.  

 

EDIÇÕES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ANÚNCIOS 
12 9 8 7 8 2 13 8 4 3 
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As últimas batidas do ‘Coração’ 

O desejo de obter sucesso financeiro não foi alcançado. Segundo João Prado, o 

grupo tinha a esperança de atingir a massa corintiana, que estava ansiosa por notícias: 

Eu acho que todo sonhador tem isso [...] se todo torcedor do Corinthians saísse 

da casa dele e passasse na banca, na esquina do bairro dele, se cada um 

comprasse um jornal, nós chegaríamos a 100 mil jornais, 200 mil jornais 

facilmente, não é verdade?
31

. 

A circulação e a conquista publicitária serviram apenas para a manutenção do 

tabloide. O jornalista Tim Teixeira confessou: “Eu nunca consegui tirar um centavo deste 

jornal, um que fosse. Eu e os outros, zero”
32

. Munido da informação de que a venda média 

das edições vinha diminuindo, João Prado fez o alerta: “Olha gente, eu acho que é melhor a 

gente parar, porque, pelo menos, não estamos com dívidas. Podemos continuar a nossa vida 

profissional como ela já é. Vamos fechar e entregar a casa”
33

.  

A trajetória do ‘Coração’ teve duração de um ano e cinco meses, totalizando 71 

edições semanais, no período de 29 de outubro de 1976 a 14 de abril de 1978. O fim do 

jornal, segundo os protagonistas, tem explicações intrínsecas e extrínsecas: fatores pessoais, 

econômicos e de circunstâncias do universo esportivo e do mercado editorial. 

Para Tim Teixeira, o cotidiano de trabalho com dois empregos fixos tornou-se muito 

desgastante, criando um ritmo de vida que não seria possível suportar: “[...] depois de certo 

tempo, se você não consegue ter nenhuma recompensa financeira, você vai perdendo o 

embalo e os próprios corintianos que tinham uma paixão maior ainda, foram vendo que não 

dava mais, que talvez a melhor solução fosse fechar o jornal”
34

.  

Se o motivo externo principal para a criação do ‘Coração’ foi a obsessão da torcida 

em levantar a taça de Campeão Paulista, curiosamente, a decadência do semanário se 

evidenciou justamente com a conquista do título, no dia 13 de outubro de 1977, depois de 

22 anos, oito meses e sete dias. Segundo Edison Scatamachia, “o jornal já não vendia quase 

nada porque acabou aquela magia do Corinthians não ser campeão”
35

. Otacílio do Carmo 

acrescentou que a proximidade da Copa do Mundo de 1978, na Argentina, também causou 

um enfraquecimento nas pautas esportivas regionais.  

Tim Teixeira salientou que o perfil segmentado foi um obstáculo: “O fato de ser um 

segmento muito específico restringiu a obtenção de uma gama maior de anunciantes, isso 

                                                 
31 Entrevista de João Prado ao autor, São Paulo, 18/10/2013.  
32 Entrevista de Tim Teixeira ao autor, São Paulo, 06/08/2013.  
33 Entrevista de João Prado ao autor, São Paulo, 27/12/2013.  
34 Entrevista de Tim Teixeira ao autor, São Paulo, 06/08/2013.  
35 Entrevista de Edson Scatamachia ao autor, São Paulo, 13/08/2013.  
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foi mortal pra gente”
36

. Para João Prado, a falta de tino comercial do grupo exerceu forte 

influência no fechamento do semanário: “O principal fator foi a nossa inexperiência, nós só 

sabíamos escrever, éramos jovens, todos jovens [...]”
37

. E lamentou: “Editorialmente o 

jornal foi um sucesso, ele só não foi comercialmente porque a nossa base financeira era 

fraca”
38

. 

Aos 45 minutos do segundo tempo, resignados, reconheceram que o jogo estava 

próximo do apito final. Elói Gertel esclareceu: “Foi a situação econômica: os custos 

superando as receitas, e nós não tínhamos capital nosso pra investir, todos assalariados. Nós 

levamos até onde foi possível”
39

. Embora o jornal tenha consumido energia e horas de 

trabalho, não tenha conseguido uma vida longa e proporcionado um centavo de lucro, todos 

os fundadores, após 36 anos da criação coletiva, foram unânimes em afirmar que a 

experiência foi gratificante. Pedro Autran declarou: “Na verdade a gente não lucrou nada, 

mas se divertiu muito, aprendeu muito, foi uma experiência fantástica”
40

. Tim Teixeira 

confessou que a empreitada foi realizada com espírito de aventura, típico de quem ainda 

estava na flor da idade, e que o grande pagamento foi o prazer de fazer o tabloide com 

grande amor e vontade, explorando tudo o que o jornalismo podia dar. Ele fez uma última 

revelação: “A única pessoa que conseguiu receber alguma coisa da empresa foi a Dona 

Geralda, nossa cozinheira”
41

. Após a edição de nº 71, sem justificativa editorial, o tabloide 

deixou de ser publicado. Na semana de 14 de abril de 1978, os leitores/torcedores 

folhearam pela última vez um exemplar do ‘Coração’. 

  

 

Capa da última edição do jornal ‘Coração’ - nº 71 

                                                 
36 Entrevista de Tim Teixeira ao autor, São Paulo, 06/08/2013.  
37 Entrevista de João Prado ao autor, São Paulo, 18/10/2013.  
38 Entrevista de João Prado ao autor, São Paulo, 18/10/2013.  
39 Entrevista de Elói Gertel ao autor, São Paulo, 16/10/2013.  
40 Entrevista de Pedro Autran ao autor, São Paulo, 11/10/2013.  
41 Entrevista de Tim Teixeira ao autor, São Paulo, 06/08/2013.  
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