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Resumo: Este trabalho tem o intuito de mostrar o processo de cobertura de partidas do Operário Ferroviário 

Esporte Clube em jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol pela editoria esportiva do Projeto de Extensão 

Fotorreportagem UEPG.  Tudo começa nas reuniões para definir os membros do grupo que irão participar da 

cobertura até o dia em que ocorre a partida, descrevendo os bastidores das matérias e todo esforço necessário 

para conseguir acesso ao estádio. Após negociação com a Assessoria de Imprensa do Clube, a equipe de esportes 

do projeto conseguiu credenciar repórteres do Foca Foto que passaram a narrar detalhes para sociedade ponta-

grossense sobre a performance do time na série B e aspectos pitorescos envolvendo torcidas e desempenho do 

clube no campeonato. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Fotorreportagem UEPG (Foca Foto) 

PÚBLICO-ALVO  

 Torcedores do Operário Ferroviário e população ponta-grossense que acompanha o 

esporte da e na cidade, incluindo cronistas esportivos e jornalistas ligados à área. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região dos Campos Gerais 

 

                                                 
1
 Acadêmico do segundo ano de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa e participante do grupo 

Foca Foto <verdaogr@hotmail.com> 
2
Professor Dr. do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Coordenador do projeto Foca 

Foto e do projeto de pesquisa Foto-Tec <carlossouza2013@hotmail.com>  
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

Departamento de Jornalismo da UEPG e Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa 

JUSTIFICATIVA 

Devido à alta demanda dos estudantes de Jornalismo da UEPG pela implantação de 

uma editoria esportiva na grade do curso, o Projeto de Extensão Foca Foto, sensível ao pleito 

dos alunos, resolveu abrir, em 2018, espaço pioneiro e único à cobertura esportiva em seu site, 

com a finalidade de atender as revindicações dos acadêmicos interessados na área do 

jornalismo esportivo. 

Durante todo o ano, foram feitas cerca de 60 matérias, com imagens fotojornalísticas e 

relatos dos repórteres. A cobertura envolveu análises das partidas e, também, entrevistas com 

os atletas, após os jogos. O projeto também focou na cobertura de outras modalidades 

esportivas, como o acompanhamento das partidas do time de vôlei da cidade, o Caramuru; do 

basquete o NBPG; do futebol de salão com o Ponta Grossa Futsal masculino e feminino; e 

também dando ênfase ao esporte amador, com a cobertura exclusiva da Copa Cidade de 

basquete, torneios de xadrez, atletismo e corridas de carrinhos de rolimã. 

Devido ao grande sucesso que a editoria fez no ano de 2018, foi discutido entre alunos 

participantes e professores que coordenam o grupo, a proposta de cobrir jogos do Operário 

Ferroviário na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Primeiramente, alguns 

integrantes, junto aos orientadores, tentaram realizar o cadastramento do projeto na 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que fosse possível, no futuro, o 

credenciamento de repórteres nas partidas; porém, essa tentativa não teve êxito. A entidade 

não aceitou os dados do grupo, alegando que o Foca Foto não era uma empresa privada – com 

razão - e que o CNPJ da UEPG não poderia ser utilizado, por não ser específico do projeto de 

extensão. 

Os integrantes do grupo ficaram desapontados e desanimados com a possibilidade de 

não cobrir o auge da equipe ponta-grossense no cenário do futebol nacional, mas deu tudo 

certo após conversa com Bianca Machado, assessora de imprensa do Operário Ferroviário, 

profissional formada em Jornalismo pela UEPG. Ela credenciou os repórteres que, logo no 

primeiro jogo da equipe na competição, estavam marcando presença no Estádio Germano 

Krüger para a cobertura de Operário 1 x 0 América-MG, no dia 26 de abril de 2019.  

OBJETIVOS 
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O objetivo geral dessa editoria é aperfeiçoar as técnicas de fotografia e texto dos 

integrantes do grupo Foca Foto. Por ser um grande evento, a partida de futebol pode 

proporcionar experiências aos alunos, tendo a responsabilidade de conseguir acompanhar 

lance a lance e não perder nada por meio da lente da câmera; e também colocar em prática o 

exercício do discurso jornalístico, abordando detalhadamente o que aconteceu na partida, com 

relatos dos principais lances e análise crítica de tática e jogo proposto pelos times em campo. 

Além de técnicas práticas na área jornalística, os estudantes também exercem a teoria 

do jornalismo especializado, podendo fazer matérias esportivas, atividade pouco explorada na 

grade disciplinar do curso.  

O jornalismo especializado possui então duas missões. A primeira delas é 

orientar o indivíduo, perdido no meio de tantas informações que circula 

na sociedade atual por meio das mais variadas fontes. A segunda é a 

função da coesão social ao agregar indivíduos conforme suas afinidades 

ao invés de tentar nivelar a sociedade em torno de um padrão médio de 

interesses que jamais atenderia à especificidade de cada grupo. 

(SILVEIRA,2009, p. 49)  

METODOLOGIA 

A cada 15 dias é realizada uma reunião com todos os integrantes do grupo Foca 

Foto. Nela, são debatidas pautas e é decidido quais alunos ficarão responsáveis pelas futuras 

coberturas. Para a execução do material em jogos do Operário Ferroviário, são 

disponibilizadas, especificamente, duas credenciais para o projeto enviar os acadêmicos para 

cobrir o evento. Sempre vão um repórter e um fotojornalista. 

O credenciamento pode ser realizado até três dias antes da partida acontecer. É 

enviado um e-mail à assessoria de imprensa do clube com nome completo, RG, data de 

nascimento, veículo e função que irá exercer na cobertura. No dia de jogo, os repórteres 

chegam com antecedência no estádio, pois é obrigatória a presença de todos os jornalistas 

credenciados no máximo uma hora antes da partida começar. Chegando ao local, os 

estudantes entram pelo portão C, que dá acesso ao estacionamento e ali pegam a pulseira de 

cor laranjada que identifica estar credenciado. Após isso, os alunos esperam o início do jogo 

na sala de entrevista coletiva, conversando com outros colegas de imprensa para, quando 

estiver próximo da bola rolar, subir até a arquibancada do ‘Sócio Diamante’, que é onde os 
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membros do projeto ficam, pois não é permitido o acesso ao campo aos integrantes do Foca 

Foto. 

Depois que a partida termina, os acadêmicos descem da posição em que estavam 

acompanhando a partida e voltam para a sala de imprensa, para a realização da entrevista 

coletiva que, em todos os jogos, é feita com o técnico Gérson Gusmão e, caso os ponta-

grossenses saiam vencedores, um jogador, pelo menos, também fala. Na entrevista, todos os 

colegas de imprensa podem perguntar, desde que seja solicitada à assessoria a pergunta. Foi 

decidido entre os membros da editoria esportiva e professores orientadores que é obrigatória a 

realização da pergunta, para exercício da técnica de entrevista, ainda mais sendo coletiva, com 

outros companheiros de trabalho presenciando o momento. 

Depois do término da partida e da entrevista, os alunos vão para suas casas, para 

terminar o texto, que pode ser feito enquanto o jogo acontece ou após a realização do mesmo. 

Também são selecionadas as fotos que serão postadas, entre 10 e 20. Com as fotos 

selecionadas e o texto fechado, ambos são mandados para a equipe de postagem, que organiza 

o material, revisando o texto e redimensionando as fotos para que sejam postadas conforme 

suporta o layout do site. A divulgação é feita com a disponibilização do link da matéria no 

Facebook. Os conteúdos são entregues da forma mais rápida possível, para manter a 

factualidade e conseguir enfrentar veículos concorrentes com a qualidade e atualidade 

jornalística, pois:  

 

[...] considera-se o jornalismo uma instituição social formada historicamente para 

oferecer conteúdos que tenham características de atualidade e de relevância para um 

público amplo, disperso e diferenciado. (FRANCISCATO, 2000, p.1) 

RESULTADOS 

Até a realização deste trabalho, o Foca Foto cobriu quatro partidas do Operário 

Ferroviário no Campeonato Brasileiro da Série B de 2019. Os jogos foram contra América-

MG, Botafogo-SP, Oeste-SP e Sport-PE. Todas essas partidas ocorreram no Estádio Germano 

Krüger, em Ponta Grossa, pois o projeto cobre apenas jogos em casa da equipe ponta-

grossense, devido ao credenciamento que é feito pela assessoria do clube e, também, por 

questões técnicas e financeiras que impossibilitam o deslocamento dos integrantes em partidas 

que ocorrem em outras cidades. 
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Com a cobertura dos jogos, o site teve aumento de 638 visualizações com as 

matérias feitas, que foram apenas quatro, tendo pico 224 cliques em uma produção, no jogo 

de estreia contra o América-MG, vencido pelo Operário por 1 a 0. Além dos números em 

visualizações, os integrantes do grupo também puderam absorver experiência na escrita de 

texto jornalístico e em técnicas de fotos jornalísticas, principalmente na área específica que é 

o jornalismo esportivo, sempre buscando a seriedade na apuração da informação, contrarindo 

inclusive alguns autores que desvalorizam a atividade no meio social 

[...] ele (o jornalismo esportivo) se confunde, frequentemente, com puro 

entretenimento. Isto, por seu lado, propicia o aparecimento de alguns poucos 

‘coroados’ e o envolvimento com outras atividades incompatíveis com a prática do 

jornalismo, como agenciamento de publicidade, marketing e política privada dos 

clubes, federações, confederações e empresas. (BARBEIRO; RANGEL, 2006, p.13) 

Contudo, com a profissionalização do mercado esportivo, com a formação de novos 

profissionais interessados em esporte, essa visão estereotipada e preconceituosa está cedendo 

lugar, uma vez que o esporte tem se constituído em nossa sociedade como um pilar 

importante da cultura de qualquer  povo.  

FOTO 

Primeiro jogo do Operário com cobertura da equipe esportiva do Foca Foto 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do layout da página da editoria de esportes com a abertura da matéria do jogo entre Operário x 

América, 2018 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se dizer que a cobertura de jogos do Operário Ferroviário impulsionou os 

trabalhos na editoria esportiva do Foca Foto. No ano passado, com coberturas de esportes 

alternativos da cidade, foi apenas o início de um grande trabalho voluntário feito por 

estudantes que amam e sonham em trabalhar profissionalmente com o jornalismo esportivo. 

Com o avanço ocorrido este ano, com a cobertura da principal equipe esportiva da cidade de 

Ponta Grossa, o projeto passou a ser ainda mais conhecido pelos amantes do esporte ponta-

grossense, que agora pode acompanhar todos os detalhes de jogos do Operário em uma 

cobertura jornalística e de qualidade feita por estudantes universitários, sempre com 

linguagem clara e objetiva, facilitando a leitura dos acompanhadores do site.  

A satisfação de todos os integrantes do grupo é visível, por poder proporcionar ao 

projeto e aos leitores do site uma experiência nova de como saber de tudo que ocorreu no 

gramado do Germano Krüger e alavancar ainda mais a popularidade do único projeto de 

extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa que dedica uma editoria ao jornalismo 

esportivo. A editoria esportiva e coberturas dos jogos do Operário Ferroviário podem ser 

acompanhadas no site: < https://focafoto.sites.uepg.br/index.php/esporte-e-comunidade/> 
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