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Resumo 

 A proposta deste trabalho de pesquisa é fazer 
uma análise da cobertura jornalística do Novo 
Basquete Ponta Grossa no Diário dos Campos e 
Jornal da Manhã, em 2019. O objetivo é desenvolver 
um estudo comparativo das notícias e fotos publicadas 
por esses veículos, procurando apontar o tratamento e 
o destaque dado ao time na capa e páginas internas 
desses periódicos.  
 

Introdução  

 A proposta da pesquisa foi avaliar a cobertura 
dos jornais Diário dos Campos e Jornal da Manhã, com 
o foco nas notícias esportivas da equipe de basquete 
local, Novo Basquete Ponta Grossa (NBPG). O 
propósito do estudo abrangeu a comparação às capas 
do jornais a partir de critérios de noticiabilidade 
(OLIVEIRA, 2018) utilizados no processo de seleção de 
imagens fotográficas que constituem as capas destes 
jornais. O período escolhido para a análise foi definido 
por critérios baseados no calendário de jogos do Novo 
Basquete Ponta Grossa no ano de 2019, com partidas 
realizadas de março até outubro.  
 

Material e Métodos 

 Para realizar a investigação, adotou-se a 
abordagem qualitativa, por meio da Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 2011) e da análise técnica da 
imagem, tendo por base pesquisadores da área. O 
trabalho envolveu ainda o método comparativo, 
pois teve-se o propósito de estabelecer parâmetros da 
cobertura realizada pelos dois veículos, evidenciando 
o t ratamento dado ao assunto e o espaço 
reservado ao NBPG. 
 

 

Resultados e Discussão 

Nesta análise de dados (BONI, 2016) foram 
observados em 2019 o total de 334 capas. Distribuídas 
da seguinte forma: 165 capas do Diário dos Campos e 
169 do Jornal da Manhã. Durante o estudo, foi possível 
notar a nítida diferença na abordagem do tema. 
Enquanto o Diário dos Campos destacou em suas capas 
16 espaços fotográficos ao NBPG, o Jornal da Manhã 
deu espaço para a equipe em apenas três 

oportunidades.  
 

Conclusão ou Conclusões 

No geral, com os critérios de noticiabilidade, 
percebeu-se que os fatores que mais impulsionaram a 
publicação de chamadas e fotos de capa foram 
(SOUSA, 2002): proximidade, relevância social e 
impacto, principalmente quando o Diário dos Campos 
noticiava, em suas capas, resultados de jogos e eventos 
importantes da equipe no geral. Enquanto o Jornal da 
Manhã deu maior destaque quando a equipe chegou em 
finais, como no caso do Campeonato Brasileiro e 
Paranaense, não noticiando o dia-a-dia da equipe no 
calendário esportivo, como o DC fez.  
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