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Resumo 

Este trabalho analisa a cobertura fotográfica do Jornal da 
Manhã durante os meses de janeiro a abril do ano de 
1991, período em que o Operário Ferroviário Esporte 
Clube disputou a Série B do Campeonato Brasileiro de 
futebol. O objetivo é verificar o tratamento dado pelo 
jornal à campanha do clube durante a disputa da 
competição. A pesquisa tem enfoque no trabalho 
fotojornalístico realizado pelo jornal ponta-grossense, 
com destaque às fotos de capa e páginas internas do 
impresso, bem como na qualidade do material produzido. 

Introdução  

A pesquisa procura resgatar o processo de cobertura 
fotojornalística, realizado pelo Jornal da Manhã em 
relação ao Operário Ferroviário durante a campanha na 
Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. O objetivo 
é recuperar aspectos da cobertura fotográfica e 
divulgação de material utilizado no período. Foram 
analisadas as edições publicadas pelo JM entre os 
meses de janeiro e abril de 1991, a fim de estabelecer 
uma análise completa da cobertura jornalística 
relacionada à campanha do clube na época. A partir 
disso, foi possível recuperar as estratégias adotadas pelo 
veículo durante um período de destaque do esporte local. 

Material e Métodos 

Para a análise, recorre-se a abordagem qualitativa, tendo 
como base as técnicas de Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2011). O projeto também traz uma pesquisa 
bibliográfica para aprofundar temas como jornalismo 
especializado, editoria de esportes, segmentação em 
jornalismo e outros aspectos que envolvem uma análise 
sobre as características técnicas das fotos e textos 
publicados. De acordo com Tavares (2009), a divisão de 
saberes no jornalismo exerce a função de intermediador 
da informação especializada na sociedade e, a partir 
disso, surge uma nova forma de discurso. O 
fotojornalismo, segundo Sousa (2002), possui uma 
estreita relação com o texto jornalístico no processo de 
construção de sentido para a mensagem. 

Resultados e Discussão 

Ao analisar a cobertura jornalística da campanha do 
Operário Ferroviário realizada pelo JM durante o 
Campeonato Brasileiro de 1991, foi possível observar 
uma defasagem de conteúdo. A equipe só é mencionada 
na capa do impresso em dias que antecedem ou 
procedem aos jogos. É possível destacar que essa 
ausência se repete nas páginas internas dedicadas à 
editoria de esportes. Em dias de semana em que o 

Operário não entra em campo, toda a editoria se dedica 
aos grandes clubes e competições nacionais e, por 
vezes, internacionais. A fotografia referente à campanha 
do Operário na série B é pouco explorada, possivelmente 
por uma questão de disponibilidade de recursos. Como 
relembram Cordeiro e Boni (2005), a popularização da 
cobertura esportiva no Brasil se deu a partir do início dos 
anos 1990, com a evolução tecnológica e a constante 
ascensão do esporte como produto de consumo. Neste 
sentido, é compreensível que o JM não tivesse os 
recursos necessários à época para o desenvolvimento 
de uma cobertura fotográfica abrangente. No caso da 
editoria de esportes e do Operário, a maioria das fotos 
são posadas ou em forma de retrato. Em nenhum 
momento são utilizados registros de lances de jogo ou 
comemorações de gols. As mesmas fotografias se 
repetem em diversas edições do impresso. 

Conclusões 

Ficou perceptível a defasagem de conteúdo diário sobre 
o Operário Ferroviário tanto no âmbito textual, como 
fotográfico. Mesmo com uma coluna dedicada ao clube 
em datas pré e pós-jogo, a ausência de uma cobertura 
que alcançasse todos os aspectos políticos, estruturais e  
esportivos dentro do clube, fez com que o conteúdo não 
exercesse seu potencial máximo. O período analisado 
remete ao início da popularização do fotojornalismo 
esportivo. Por isso, acredita-se que a estrutura e os 
recursos disponíveis no jornal determinavam a 
capacidade de cobertura. A diferença de qualidade é 
visível entre os registros feitos pelo JM e as imagens que 
chegavam de agências ou de jornais maiores. 
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