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RESUMO 

 Este artigo visa analisar as diferenças, semelhanças e significados de fotos de 

jogos do Campeonato Brasileiro 2013. Para isso, foram observadas quatro imagens de 

dois dos maiores portais esportivos brasileiros da internet: GloboEsporte.com e ESPN. 

As fotografias são de textos pós-jogo, e estavam na página principal dos portais no dia 

dos confrontos (15ª rodada, 18/08 e 24ª rodada, 29/09). Para a análise, o texto traz 

conceitos e observações a respeito do fotojornalismo esportivo, assim como o contexto 

dos jogos e como isso pode influenciar na escolha e na divulgação das fotografias. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 O futebol é o esporte mais popular do mundo, praticado por cerca de 200 

milhões de pessoas em 191 países. Adorado nos quatro cantos do planeta, o jogo tem 

uma relação especial com um país: o Brasil. Com milhões e milhões de torcedores 

espalhados por todo o território brasileiro, o futebol faz parte das conversas diárias entre 

amigos, de debates em telejornais, programas de rádio e de notícias veiculadas nos 

jornais impressos e em sites. De acordo com Balbino (1997), o esporte que nasceu com 

o povo, mas foi apropriado pelas elites, “agora retorna novamente às massas populares 

sob a forma de espetáculo”. 

 A internet, em especial, ganhou um contato importante com o futebol, devido a 

sua rápida veiculação de informações. Com isso, os amantes do esporte conseguem estar 
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sempre atualizados a respeito do que acontece no cenário futebolístico mundial, com 

vídeos, textos e fotos. 

 A internet, por se tratar de um meio multimídia, se apropriou destas ferramentas 

(vídeos, textos e fotos) para construir seus noticiários. Mas as fotografias esportivas 

tiveram seu início nos jornais. De acordo com o fotógrafo Sérgio Sade
4
, as fotos no 

início do fotojornalismo esportivo não tinham muita relevância, pois eram de baixa 

qualidade. 

O jornal não tinha muitos filmes [...] tínhamos que fotografar o futebol 

com três ou quatro chapas apenas e tentar pegar, pelo menos, um gol. O 

enquadramento era feito mais ou menos do gol até grande área. Eu 

apoiava a câmera no chão, de baixo para cima, e sabia que tudo que 

acontecesse ali na grande área, perto do gol iria aparecer em foco. Daí 

era só esperar: quando a bola entrava no quadro ou alguém fosse 

cabecear, fazia uma foto. Às vezes dava a sorte de fotografar um gol. 

Como o negativo era muito grande (6cm x 6cm), era possível ampliar 

bem e puxar a cena, fazendo o corte do lance. (SADE, 2003). 

   

Visto isso, o artigo busca analisar as fotografias esportivas em dois dos maiores 

sites de noticiário esportivo do país: o GloboEsporte.com (www.globoesporte.com) e o 

portal da ESPN (www.espn.com.br). Os sites foram escolhidos devido ao seu grande 

número de acessos e pela confiança na qual os internautas têm nestes veículos. 

Para isso, o texto em questão vai tratar das fotos utilizadas nas manchetes destes 

sites para dois jogos do Campeonato Brasileiro de 2013: Flamengo 0 x 0 São Paulo 

(18/08, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro) e Internacional 1 x 2 Cruzeiro (29/09, 24ª 

rodada do Campeonato Brasileiro).  

 

2 – DESENVOLVIMENTO 

 O artigo vai analisar quatro fotos, sendo duas do GloboEsporte.com e duas da 

ESPN. Com as imagens, o texto busca mostrar as diferenças e semelhanças nas 

abordagens dos sites, o porquê da utilização de tal fotografia e também quais 

significados essa representação pode trazer para o público que acessa os portais. 

 

4 
Entrevista realizada em 25 de outubro de 2003. Sergio Sade começou a trabalhar com fotojornalismo em 1967; 

atualmente é fotógrafo publicitário. Trabalhou, entre outros veículos, para a revista Placar e foi editor de fotografia 

da Veja. 
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2.1 – FLAMENGO 0 X 0 SÃO PAULO 

 O jogo entre Flamengo e São Paulo foi disputado no estádio Mané Garrincha, 

em Brasília, no dia 18/08, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, 

o Flamengo somava 19 pontos e ocupava a 12ª posição na tabela de classificação. Já o 

São Paulo, tinha 11 pontos e estava na zona de rebaixamento, na penúltima colocação 

(19ª). 

 O confronto terminou empatado em 0 a 0 e teve um lance marcante: um pênalti 

batido pelo meia Jadson, do São Paulo, e defendido pelo goleiro Felipe, do Flamengo. O 

lance em questão foi a foto de manchete dos dois portais que serão analisados.  

 

Imagem 1 – Foto do GloboEsporte.com – Flamengo x São Paulo 
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Imagem 2 – Foto da ESPN – Flamengo x São Paulo 

 

 Pelo o que podemos notar, as fotografias tem uma primeira diferença essencial: 

o referencial. Na imagem do GloboEsporte.com, a imagem traz o batedor do pênalti em 

primeiro plano, como personagem principal da jogada. Já na foto da ESPN, quem se 

destaca é o goleiro Felipe, indivíduo que mais chama atenção. 

 É interessante analisar que, apesar dos referenciais das fotos, as legendas 

trazidas pelos sites nas imagens acabam se contradizendo. Enquanto o 

GloboEsporte.com teve a fotografia focada no batedor do pênalti, a manchete do mesmo 

dava destaque à Felipe, goleiro que defendeu o pênalti. Já na foto da ESPN, com o 

arqueiro do Flamengo como principal elemento, o texto chamava atenção para o fato de 

que o São Paulo havia perdido o pênalti. 

 Outro detalhe interessante nas fotografias é a questão dos patrocinadores. Como 

a transmissão dos jogos é feita pela Globo, emissora que também é dona do 

GloboEsporte.com, a fotografia do site acaba apresentando os patrocinadores ao fundo, 

sem causar nenhum problema para a empresa. No caso da ESPN, o fato de terem dado 

destaque ao goleiro Felipe e não ao batedor, pode ter sido justamente para que não 

fizessem propaganda de outros patrocinadores que não os da empresa, optando assim 

pela foto no ângulo contrário. 
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 Um destaque notável na foto do GloboEsporte.com, é trazido de um padrão 

utilizado pelo site: utilizar imagens que tenham um espaço para que se possa colocar o 

texto em cima da fotografia. No caso em questão, a Imagem 1 apresenta um espaço no 

canto superior esquerdo que pôde ser utilizado para o texto, sem maiores prejuízos ao 

entendimento do lance. 

Já na fotografia utilizada pela ESPN, o destaque vem para o enquadramento 

utilizado para tirar a foto. Dentro do fotojornalismo, esse tipo de imagem pode ser 

classificada como “enquadramento do enquadramento”, por ter a rede como uma “nova 

lente” para a imagem.  

O jogo sem gols também ajuda na análise de um “novo fotojornalismo”. Com as 

transmissões televisivas dos jogos de futebol, os fotógrafos hoje não precisam focar 

apenas nos gols marcados. De acordo com Cordeiro e Boni (2005), com as fotografias 

“é possível perceber a expressão do jogador, ver o momento exato de um chute ou de 

uma cabeçada, uma conclusão, o momento de colisão entre dois ou mais jogadores, 

etc”. 

 

Na TV podemos ver se a bola entrou ou não entrou, muda o ângulo, vai 

para trás, vem para frente, simula [...] então você disseca tudo aquilo ali. 

Só que você – espectador – não tem o controle sobre a imagem, alguém 

está fazendo isso acontecer. Se você tiver um vídeo-cassete e gravar, 

mesmo assim, congelando a imagem da televisão, ela não tem definição 

boa. Então a fotografia substitui isso. (SADE, 2003). 

 

 

2.2 – INTERNACIONAL 1 X 2 CRUZEIRO 

 

O jogo entre Internacional e Cruzeiro foi disputado no Estádio do Vale, em 

Novo Hamburgo, no dia 29/09, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No 

determinado momento da competição, o Cruzeiro somava 53 pontos e ocupava a 

primeira posição na tabela, enquanto o Internacional tinha 34 e estava em sexto lugar. 

 As fotografias utilizadas pelos portais como chamadas na página principal foram 

das comemorações dos gols do time mineiro. No GloboEsporte.com, a foto retratava a 

festa de Willian, autor do segundo tento do Cruzeiro. Já na ESPN, a fotografia trazia 

Nilton, volante que marcou o primeiro gol celeste na partida. 
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Imagem 3 – Foto do GloboEsporte.com – Internacional x Cruzeiro 

 

 

 

 

Imagem 4 – Foto da ESPN – Internacional x Cruzeiro 
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 Como visto, ambas as fotografias focam no momento de comemoração dos gols 

marcados pelos jogadores cruzeirenses: Willian (Imagem 3) e Nilton (Imagem 4). As 

fotografias têm como único elemento os jogadores em questão, e dão total destaque para 

eles e os gestos que estes fazem durante a celebração. 

 De acordo com Ari Vicentini, editor de fotografia do jornal Lance!, em 

entrevista à revista Fotografe Melhor (ano 7, n.79, abr.2003, p.22-27), as fotos devem 

mostrar “a emoção e o movimento da partida. Não podem faltar os lances de bolas 

divididas, disputas de cabeças, faltas, a alegria das comemorações de gol, a tristeza de 

um goleiro frangueiro, as discussões e os flagrantes de agressão”. 

 A primeira imagem tem um detalhe interessante. Com a vitória do time mineiro, 

a equipe abriu 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Grêmio, no 

Campeonato Brasileiro. E é isso que a fotografia tenta trazer ao leitor: talvez não 

propositalmente, o jogador do time mineiro tenha comemorado o gol com os dois dedos 

levantados, o que fez parecer que ele fazia um número “11” com as mãos.  

 Se aproveitando do efeito gráfico causado pela comemoração de Willian, o 

GloboEsporte.com utilizou uma manchete que focava nestes 11 pontos de vantagem que 

o Cruzeiro abriu na liderança da competição.  

 A imagem da ESPN também pode ser analisada da mesma forma. Com a vitória 

do time celeste, a equipe continuou na primeira posição do Campeonato Brasileiro. 

Visto isso, a foto retrata – talvez também não propositalmente – o jogador Nilton 

fazendo o número “1” com a mão, o que poderia significar a liderança do Cruzeiro na 

competição. 

 Porém, diferentemente do GloboEsporte.com, a ESPN pareceu utilizar a 

fotografia como um complemento da informação. Na Imagem 3, texto e foto parecem 

trazer a mesma informação, focando que o Cruzeiro abriu 11 pontos de vantagem para o 

segundo colocado. Já na Imagem 4, o texto traz um complemento ao “número 1” de 

Nilton, que pode significar a liderança. E a informação complementar é exatamente a 

dada pelo GloboEsporte.com, informando que a equipe mineira conquistara a tal 

diferença na competição. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar de seu surgimento precário e de pouca importância dentro do jornalismo 

esportivo, hoje, as fotografias ocupam um espaço relevante neste tipo de noticiário. 

Com o avanço das tecnologias, as fotos passaram a ser mais valorizadas no meio e agora 

desempenham uma importante função de, por exemplo, resumir a partida em lances 

cruciais.  

 As fotos também servem de grande apoio para meios como o jornal e a internet, 

que geralmente utilizam manchetes imagéticas. Elas podem ocupar muito bem estes 

espaços, pois, segundo Sade (2003), existe mais drama na fotografia do que na imagem 

televisiva. 

 

Contemplação das imagens fixas da mídia, como os cartazes, as 

publicidades impressas, mas também as fotografias da imprensa [...]. 

Essa contemplação descansa da animação permanente da tela da TV e 

permite uma abordagem mais refletida ou mais sensível de qualquer 

obra visual. (JOLY, 1996, p.16). 

 

 

 Também foi possível notar, durante a análise, a necessidade que os fotógrafos 

precisam para ter o feeling para registrar os momentos mais decisivos dos jogos, como 

já observava Azzi (2003). 

 E, para a transmissão de emoções e significados nas fotos, pudemos observar 

que os profissionais responsáveis por tal tarefa contam com diversos recursos para 

trazer mais sentidos as imagens, como no caso da mudança de ângulo da Imagem 1 para 

a Imagem 2. Fator que pode ser importante para diferentes abordagens para diferentes 

meios, de acordo com suas intenções ao registrar um jogo de futebol. 

 

É através dos elementos da linguagem fotográfica que os fotógrafos e 

editores podem manipular a informação transmitida pela imagem. O 

fotógrafo irá manusear os elementos de significação, que na fotografia 

podem ser os seguintes: iluminação, cortes, contrastes, ângulos, planos, 

etc., para obter o resultado desejado. No fotojornalismo, esta é uma 

prática corriqueira. (SILVA, 2004, p.96). 
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