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RESUMO 

Este artigo aborda a produção jornalística do tipógrafo José Diamantino Assis, que produziu 

jornais na cidade de Juazeiro, norte do Estado da Bahia, no período de 1932 a 1969. Para 

análise dessa produção, fez-se um recorte da cobertura esportiva nos periódicos Astro, 

Esporte e Sertão, com a finalidade de verificar padrões da linguagem jornalística e os 

processos de transformações do fazer jornalístico. Faz-se análise dos impressos a partir da 

metodologia da história da imprensa, tendo como ênfase os circuitos de circularidade entre 

produtor e leitor. Verifica-se que o jornalista foi pioneiro na imprensa esportiva e 

responsável por divulgar informações que permitiram criar relações de pertencimento e de 

identidade da população com o futebol. 
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Na pesquisa realizada para mapear os impressos que circularam na cidade de 

Juazeiro-BA
3
, destaca-se a produção do tipógrafo José Diamantino Assis, conhecido como 

Zezito, pela variedade dos jornais que produziu e fez circular na esfera pública. De 1932 a 

1969, ele publicou O Astro; A Marrêta, O Banjo, Esporte; Itiubense, Sertão e foi editor de 

Tribuna do Povo.  

Mas quem é este tipógrafo que representa parte da imprensa da época? Analisando a 

produção desse tipógrafo e jornalista, identifica-se aspectos da evolução dos periódicos 

desde a linguagem, formato, diagramação e princípios do exercício da profissão.  Nos livros 

memorialísticos sobre a trajetória da imprensa na cidade baiana, é perceptível a ausência de 

referência aos jornais produzidos pelo tipógrafo, o que faz com que essa produção seja 

submetida a uma análise pelo rico acervo encontrado. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Professora do curso de Comunicação Social Jornalismo em Multimeios, da Universidade do Estado da Bahia, campus III, 
Juazeiro-BA e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), email: andcsantos@uneb.br. 
 
3 Durante os anos de 2010 e 2011, fez-se um mapeamento dos  impressos que circularam na cidade com a 

finalidade de reunir acervo com material jornalístico e identificar os profissionais que atuaram no período de 

1901 a1999.  
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Jorge de Souza Duarte (1985) é o único memorialista a trazer um perfil sobre o 

comunicador.  Nascido no dia 6 de abril de 1911, na cidade de Barra do Rio Grande-BA, 

ele é filho do casal Olegário de Assis e Cora Diamantino. Aos seis meses, os pais vieram 

morar em Juazeiro, onde a família fixou residência. O pai chegou a ter uma tipografia e, 

provavelmente, o filho aprendeu os serviços gráficos, com o qual proveria a família. É 

comum encontrar, nos jornais que editou, a referência à Gráfica Assis, de sua propriedade, 

na qual imprimia notas fiscais e fazia carimbos de borracha.   

Segundo Jorge de Souza Duarte (1985), desde os 15 anos, José Diamantino de Assis 

já se interessava pelos acontecimentos sociais e políticos, porém, como era muito jovem, 

limitava-se a esboçar um jornal satírico abordando fatos cotidianos, namoricos e 

“mexericos”.  

O jornal se chamava O Riso, impresso na sua residência, em clichês esculpidos a 

canivete para efeito de ilustração. Provavelmente, a impressão do jornal foi no ano de 1926, 

porém não foi encontrado nenhum exemplar. Ainda segundo o memorialista, ele serviu ao 

Tiro de Guerra em 1933 e depois trabalhou por um curto período no Pharol, editado em 

Petrolina-PE, por João Ferreira Gomes. Em seguida, trabalhou como redator em O Eco, de 

propriedade de Aprígio dos Santos Araújo e editado em Juazeiro. 

Não existem informações sobre toda a sua produção, pois ainda estou catalogando o 

material para estudo. Neste artigo, assinalo alguns aspectos sobre os impressos, 

principalmente faço um recorte sobre a cobertura esportiva, a fim de verificar como se dava 

a construção da notícia e sobre a identidade do profissional.  

Alguns marcos cronológicos são importantes para situar a produção do periodista. O 

primeiro jornal foi o Astro, publicado em 1932 com característica de sátira; O Banjo (1935), 

dedicado a divulgar as marchinhas carnavalescas e as disputas entre os clubes; Marrêta, 

com edições de 1935 a 1936, demonstra a verve do pasquineiro, que adota o humor, 

ilustrações humorísticas (charges), divulgando as festas carnavalescas e personagens 

pitorescos da cidade.  Na década de 1940, registram-se dois periódicos que apresentam 

características do jornalismo informativo. O Esporte, editado em duas fases: a primeira em 

1946; a segunda fase, em 1967 e 1969; O Sertão, de 1946 a 1949.  

O Sertão é intitulado como órgão noticioso, com notícias locais, notas de 

acontecimentos ocorridos em cidades como Bom Jesus da Lapa-BA, Petrolina-PE e fatos  

internacionais, provenientes de agências de notícias (geralmente denúncias contra o Partido 

Comunista da União Soviética). Existem ainda pequenas notas sobre pessoas que retornam 
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de viagens, falecimento e um artigo de Walter Dourado sobre o abandono dos prédios 

públicos. Nas oito edições encontradas, há uma página sempre dedicada à cobertura 

esportiva.  

Ele também edita o Itiubense (1937), na cidade de Itiuba; e foi editor da Tribuna do 

Povo, publicado em Juazeiro, em 1957, de propriedade de Jorge Gomes, impresso na 

Gráfica Assis. 

Apesar do estudo
4
 sobre a trajetória do tipógrafo José Diamantino Assis estar no 

início, trabalha-se com a hipótese de que a produção jornalística – do pasquim satírico aos 

jornais informativos – evidencia aspectos da construção de uma identidade do profissional 

que foi se construindo paralelo à modernização da imprensa brasileira. Dessa forma, 

também se deseja investigar como os impressos que circularam no país evidenciam 

circuitos de comunicação entre o produtor e o leitor, como defende Robert Darton (2010).  

Compartilha-se também de orientações metodológicas da história cultural da 

imprensa a partir das contribuições de Marialva Barbosa (2007, 2009), ao defender que 

deve-se analisar um recorte histórico no qual o impresso esteja inserido, referir-se às 

relações sociais, culturais em espaços sociais determinados e os circuitos de comunicação.  

Um desses aspectos é justamente a circularidade de informação sobre o noticiário 

esportivo, particularmente o foot ball nas primeiras décadas do século XX, entre 1932 e 

1967, na cidade de Juazeiro, como parte do processo de modernização das relações sociais 

ocorridas no espaço urbano. Neste contexto, a participação de José Diamantino Assis pode 

ser considerada como pioneira na imprensa de Juazeiro. 

  

A imprensa esportiva e a divulgação do Fott Ball  

 

Nos relatos historiográficos sobre o surgimento do futebol no Brasil, a maior parte 

dos estudos ressalta a participação da imprensa como importante instrumento de divulgação 

do esporte, embora no início os jornais se dedicassem apenas a divulgar notas esporádicas.  

Contudo, para o historiador Leandro Pereira (1998), o futebol, ao aproximar pessoas de 

diversas classes, se constitui em um meio eficaz para expressão e mediação dos conflitos 

sociais. Isso se deve porque, no início, o jogo de bola foi praticado por segmentos sociais 

que compunham uma elite econômica e, aos poucos, foi incorporado ao cotidiano de 

                                                
4 O estudo sobre José Diamantino de Assis é meu objeto de Tese no Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com orientação da professora Ana 

Paula Goulart Ribeiro.  
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diversas classes sociais, trabalhadores, populares, pessoas com etnia negra, particularmente 

após a década de 1930.  

O historiador utiliza relatos de como o Presidente Getúlio Vargas ficava 

impressionado com o sentimento de nacionalidade despertado pelo futebol, principalmente 

quando havia jogos da seleção nacional com equipes estrangeiras e havia a consternação da 

população em momentos de derrota (PEREIRA, 1998). Assim, foi se construindo também 

as bases para o futebol ser considerado um símbolo da identidade nacional, com a 

colaboração da imprensa.  

No início, os jornais divulgavam apenas notas pequenas sobre o esporte, dando 

prioridade ao turf, alegando que faltava espaço para o jogo de bola, Posteriormente, com a 

popularização da prática esportiva, o futebol deixou de ser um assunto frívolo e passou a 

ocupar o noticiário e a ser a pauta do dia dos meios de comunicação (PEREIRA, 1998. 

p.45). A partir de 1906, aumentou o número de jornais esportivos, assim como os clubes. 

Segundo Pereira, no ano de 1907, os jornais registravam mais de 40 clubes com sócios que 

desejavam participar dos jogos (1998, p.70). 

Em estudo sobre o jornalismo esportivo, Mauricio José Stycer (2012) relatou 

algumas características sobre o trabalho jornalístico considerado subalterno em relação à 

temática de política, pois não atraía profissionais especializados. Trazendo o depoimento de 

Adriano Neiva (1907-1990), Stycer relata que os impressos não dedicavam função fixa para 

o profissional, que, às vezes, nem recebia salários.  

Alguns profissionais considerados como cronistas trabalhavam de “graça só para ter 

o ensejo de escrever em jornal, já que essa era a sua inclinação, e para poder, 

principalmente, defender o seu clube, porque, naquele tempo, tal como hoje, o “cronista” 

tinha seu clube preferido” (NEIVA apud STYCER, 2012, p.3). Às vezes, o redator podia 

escrever a crônica de esportes como ser o redator policial, crítico teatral, entre outras 

funções. 

A profissionalização da crítica esportiva se deve, principalmente, ao surgimento da 

Gazeta Esportiva, com a chegada de Thomaz Mazzoni em 1930. Por dez anos, ele 

influenciou os debates que ocorriam na cobertura esportiva e publicou livros sobre o futebol 

que se tornaram referência. Stycer relata que Thomas Mazzoini responsabilizava a imprensa 

por práticas sensacionalistas como estímulo ao acirramento da competição entre cariocas e 

paulistas nas primeiras décadas do século passado; e publicação de entrevistas e reportagens 
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inventadas com jogadores, desrespeitando princípios da objetividade e apuração de 

informações com as fontes.  

Stycer resume que a prática do jornalismo esportivo, nas décadas de 1920 e 1930, 

era constituída por “profissionais despreparados, mal remunerados e alheios a padrões 

éticos que, então, já eram valorizados, em particular a fidelidade à verdade factual e a 

sobriedade na forma de descrever os fatos” (2012, p. 6).   

Com a influência da Gazeta Esportiva e Jornal dos Spots, a cobertura jornalística 

passou a ser mais rigorosa na apuração da informação e a priorizar o relato o quanto mais 

veraz possível, evitando o discurso opinativo. Segundo André Alexandre Couto (2012), o 

Jornal dos Spots foi criado em 1931, por iniciativa de Argemiro Bulcão e Ozeas Mota. Em 

1936, foi comprado por Mário Filho, considerado o principal cronista esportivo do país, e 

Roberto Marinho. Segundo a linha editorial, o jornal se propunha a colaborar para fomentar 

uma identidade nacional, estimulando o nacionalismo a partir da divulgação do futebol 

como uma prática desportiva, como relata André Alexandre Couto (2012). 

Em relação à cobertura nos jornais produzidos por José Diamantino Assis, verifica-

se que o futebol era abordado como uma prática desportiva de forte identificação popular. 

Percebemos ainda que o esporte se tornava um acontecimento jornalístico, com relato sobre 

as competições que ocorriam na cidade e uma construção de uma narrativa que valorizava o 

jogo como uma forma de sociabilidade, ao ressaltar a participação dos jogadores, dos clubes 

e do público. Assim, as conversas citadinas, rotineiras, passavam a fazer parte de um 

noticiário local.  

Podemos perceber ainda que a prática esportiva do futebol se insere no processo de 

modernização das instituições e das relações sociais a partir da criação da Liga Desportiva 

Juazeirense, em 1923
5
. Consideramos tal como defende Robert Park (2008), que a imprensa 

também impulsiona e faz parte do conjunto de instituições sociais que passaram a construir 

redes de sociabilidade e incentivar a formação de um público leitor a partir da publicação de 

notícias locais que interessavam ao cidadão. Os impressos que circularam na cidade, 

mesmo artesanais, deram visibilidade a uma prática social.  Em virtude disso, analisamos a 

cobertura esportiva a partir de uma análise dos impressos O Astro, Esporte e O Sertão, 

editados nas décadas de 1930, 1940 e 1960. 

                                                
5Adotamos esta data para se referir à Liga Desportiva Juazeirense, como consta no site da Federação Baiana 

de Futebol, criada em 14 de setembro de 1913. Ver http://www.fbfweb.org/index.php?menu=quemsomos. 

Seção Aniversário de ligas. Em alguns relatos de memorialistas aparece a menção ao ano de 1922, como o da 

fundação. 

http://www.fbfweb.org/index.php?menu=quemsomos
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A prática do futebol na cidade de Juazeiro e a cobertura da imprensa  

 

Trazida por filhos de imigrantes ingleses ao país e praticado pelas classes mais 

abastadas, o futebol também reproduz ideias civilizatórios. O esporte era tido como um 

importante instrumento de disciplinarização para a juventude para evitar que se envolvesse 

com outras formas de esporte consideradas violentas (PEREIRA, 1998). 

O desporto com jogos de bola foi introduzido por Charles Miller, em São Paulo, e o  

imigrante vindo da Suíça, Oscar Cox, no Rio de Janeiro. Na capital do estado da Bahia, em 

Salvador, há registros da iniciativa de Zuza Ferreira, filho de um funcionário de um banco 

inglês, que trouxe uma bola de couro e realizou jogos na cidade, em 1901. Em 1913, há 

registro da criação do Grêmio Literário da Rua Chile, que junto com demais clubes se 

afiliaram à Liga Brasileira de Desportos (CAFÉ, 2012). 

Segundo o memorialista Walter Dourado (1978), as primeiras incursões da prática 

futebolística na cidade juazeirense começaram no ano de 1917, com o grupo de pessoas que 

chegaram de Salvador. Eles realizaram os primeiros jogos no terreno do Alagadiço, onde 

funcionava o Prado Brasil, primeiro estádio destinado à corrida de animais. O espaço não 

tinha muro, sendo apenas cercado com arame, mas trazia arquibancada. O turf era a prática 

mais comum de esporte. 

Contudo, o futebol, que começava a se popularizar em todo o país, começou a 

conquistar a população juazeirense. Os primeiros clubes que surgiram foram Veneza, 

Castro Alves, Juazeiro, Vitória e Pirajá, que irão se filiar a Liga Desportiva Juazeirense, 

criada em 2 de março de 1923.  

Famílias abastadas como Evangelista e Miguel Sequeira, segundo relato de Walter 

Dourado, se associaram e construíram o estádio Coliseu Juazeirense, para explorar as 

corridas de cavalo e o futebol. Situado no antigo Prado Brasil, o estádio recebeu muro de 

alvenaria, arquibancada e foi completamente coberto com telhas. As chuvas constantes na 

cidade, que provocavam alagamento, faziam com que houvesse interrupção de campeonatos 

locais e intermunicipais.  

Porém, o esporte parecia se consolidar como importante espaço de sociabilidade na 

cidade, pois os clubes constantemente procuravam aperfeiçoar a infraestrutura e construir 

campos de futebol. Em uma das enchentes, o campo do Veneza Futebol Clube, criado em 

1919, foi usado para sediar campeonatos.  
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Com a aceitação pelo futebol, crescia a rivalidade entre os times e o surgimento de 

novas agremiações. Os primeiros esportistas foram João Meireles de Souza e Edgard Santa 

Cruz, vindos da capital. O Veneza, time até hoje cultuado na memória popular e ainda 

atuante no Campeonato Juazeirense de Futebol Amador, tinha como sócios os artífices 

como Saul Rosas e trabalhadores da Viação Baiana do São Francisco.  

Em 12 de setembro de 1930, foi criado o Juazeiro Esporte Clube, idealizado por 

Adauto Moraes, personagem muito presente nas crônicas jornalísticas e presidente do time. 

Em 1937, surgiu o Olaria, que disputava junto com o Veneza o troféu de clube com maior 

torcida. Segundo Walter Dourado (1978), era comum a cidade receber visita de vários times 

no estado para disputar campeonatos. 

Ao analisar as edições dos jornais O Astro, Esporte e O Sertão podemos verificar 

como as partidas de futebol faziam parte do cotidiano da cidade. Procuramos verificar se 

outros jornais também se preocupavam em pautar o esporte, porém não tivemos acesso aos 

jornais impressos no período. Dessa forma, vamos analisar a produção de José Diamantino 

Assis como um pioneiro no jornalismo esportivo na região. 

No jornal O Astro, editado em 1932 pelo tipógrafo com o pseudônimo de Dom 

Quixote, trazia entre suas notícias satíricas uma pequena coluna intitulada “De Esporte”. A 

abertura do texto nos faz inferir que o futebol era um assunto comum, sendo tratado como 

uma prática esportiva “grandiosa” devido ao profissionalismo dos clubes, o “ótimo e 

confortável campo do Veneza” (aspas do redator do jornal), as manhas de craques como 

José Custódio, a “inteligência de Zezé” e a fatídica lata de rapé de Adauto Moraes. O 

redator reconhecia o mau tempo para o futebol, provavelmente em decorrência das chuvas 

que tinham assolado a cidade e reivindicava uma melhor infraestrutura para o estádio. 

Na coluna, o redator aproveita a linguagem satírica para fazer uma ironia com o 

hábito de Adauto Moraes de usar rapé. Ele pergunta se é mais importante um campeonato 

ou a latinha de rapé. Adauto, responde: a latinha. Então, pergunta o redator que se apresenta 

como Frei Kic, e se o Cochila viesse jogar no Juazeiro, você abandonaria o hábito? Adauto, 

prontamente, respondeu “vá-se a latinha, venha o Cochila”. 

Esse é o primeiro registrado encontrado na documentação de impresso com 

referência ao esporte na cidade. Verifica-se, portanto, que no ano de 1932, notícias nos 

jornais poderiam ser comuns, pois a linguagem adotada era simples, a anedota fazia 

referência a, pelo menos, pessoas conhecida na cidade. Dessa forma, o discurso era 
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compreendido no contexto social de quem conversava sobre futebol e sobre os presidentes 

de times, como Adauto Moraes, do Juazeiro Futebol Clube.  

A mensagem do jornal satírico se propunha a fazer uma brincadeira, mas evidencia 

que havia um círculo de leitores, pois a mensagem tem um destinatário: os admiradores do 

futebol. O jornal apresenta também aspectos de uma metalinguagem ao usar expressões 

como “roda pebolística” ao se referir a uma rodada de conversa entre jogadores ou 

admiradores do futebol. 

Anedotas contadas sobre Adauto Francisco Moraes são comuns na literatura local. 

No texto “O exorcista do Placar”, o escritor Heráclio França (1993) apresenta Adauto como 

uma pessoa que era inseparável do rapé, tabaco e adepto de três paixões: a família, a música 

e o futebol. Não jogava futebol, mas era um apaixonado pelo jogo, o bailado dos jogadores, 

a evolução das jogadas. Ele tinha, sobretudo, um sentimento imenso pelo Juazeiro.  

No campeonato de 1949, deu-se um triste encontro entre o Juazeiro e o time com 

maior talento esportivo: Veneza. Nas palavras de Heráclio França, “o Veneza tinha tudo 

para fazer medo: organização, conjunto, valentia e, sobretudo, valores individuais, Tinha 

também o técnico: Nezim Martim” (1993, p. 86). Enquanto isso, o Juazeiro tinha, a bem 

dizer, apenas o coração de Adauto. Pois bem, o coração não foi suficiente.  

No primeiro tempo, o Veneza abriu placar com 7x0. A goleada foi tão estupenda 

que até o goleiro saiu do campo, por causa de cinco gols que poderiam ser defendidos. A 

meninada correu para o estádio para ver a lavagem do Veneza no Juazeiro. Adauto 

mantinha-se calado. A gozação dos adversários corria por todo o estádio.  

No final do jogo, alguém gritou: Silêncio. E todos olharam para a Tribuna de Honra. 

Lá, estava Adauto, molhado de suor e de lágrimas. Após, esperar o minuto de silêncio, ele 

se dirigiu a todos com a retórica que lhe era peculiar e disse: “Meus amigos! O competidor 

que obscurece o triunfo do adversário, não é digno do esporte. Ninguém vence sem mérito. 

Venho de público em nome do Juazeiro abraçar a equipe do Veneza, que venceu por mérito 

e bonito..” (1993, p. 88). 

No discurso, ressaltou a disciplina do seu time e concluiu: “Portanto, estão de 

parabéns meus jogadores e meus patrícios amigos. Que nossa Senhora das Grotas abençoe a 

todos”. Palmas em todo o estádio para reverenciar a atitude de Adauto que reconhecia a 

goleada de 12x0.  Depois do discurso, a festa do Veneza acabou. Ninguém conseguia 

comemorar a goleada por causa da tristeza do mestre Adauto. Ex-presidente do Veneza, 
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Nena Gato e bicampeaão, sentenciou finalmente: “desse jeito, é mesmo que comer e não 

jantar”. Assim, naquela tarde, o vencedor fora o vencido Juazeiro, do Mestre Adauto.  

Esse texto relatado como parte das memórias de Heráclio França nos faz inferir 

sobre a importância do futebol para despertar os sentimentos de pertencimento e identidade 

na sociedade juazeirense. Até hoje, a cidade reverencia uma memória sobre jogadores como 

Dodezinho, Caboclinho, Zé Odorico, e outros. Esse sentimento de pertencimento foi 

construído em parte pela imprensa local ao relatar o cotidiano dos jogos, a disputa entre os 

times, o talento dos jogadores.  

Na pesquisa com os impressos, encontramos duas edições no ano de 1946 de  

Esporte, cuja epigrafe anunciava Jornal Oficial do Desporto Juazeirense. Direção e 

Propriedade José Assis. Ao folhear a edição número 16, publicado em 20 de outubro de 

1946, foi identificado, em uma das matérias factuais, que o presidente da Liga Desportiva 

Juazeirense, daquele ano, era José Assis. Então, além de proprietário do jornal, ele também 

era presidente da principal liga. 

Em alguns estudos, os pesquisadores assinalam a existência de cronistas que 

também tinham vínculos com os clubes. Na nossa análise, referindo-se à trajetória de José 

Assis consideramos que houve, nesse momento, um interesse comum que o fez produzir um 

jornal, ao mesmo tempo, que era também presidente da principal liga. Não há referência no 

periódico de propaganda paga, exceto um anúncio dos serviços da Gráfica Assis, também 

não há menção do preço do exemplar, pelo menos nas edições de 1946.  

Embora tenham sido encontrados, apenas dois exemplares, infere-se que, até edição 

de Número 16, os jornais tinham periodicidade semanal e apresentavam uma cobertura 

especializada em futebol, com narrativa dos jogos ocorridos na cidade.  

Na edição número 10, editada em 1 de setembro de 1946, percebe-se uma mudança 

na linguagem do jornal, relacionado aos periódicos satíricos editados anteriormente, como o 

Astro (1932) e a Marrêta (1935). O periódico traz notícias factuais sobre os times, 

informação sobre jogadores, desempenho da rodada, visita do time vindo de Pirapora-MG, 

vinculado aos trabalhadores da navegação, comentário sobre atuação do árbitro e informes 

do Tribunal da Liga Desportiva.   

Na edição número 16, de 20 de outubro de 1946, o periódico apresenta uma 

reportagem com a cobertura do treino que anteciparia o jogo decisivo Veneza versus Olaria. 

Também trazia fotografias de dois jogadores do Veneza na cobertura da vitória contra o 
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América, e uma charge em alegoria à grandiosidade do América e a sorte do azulino (time 

do Veneza), que ganhou o jogo. 

Buscando os indícios que possam nos mostrar o que pensa o redator sobre a prática 

jornalística, encontramos, na edição, a nota “Estará ocorrendo mesmo Bicho?”. O redator 

relata ao leitor que estava na redação do jornal quando dois amigos conversavam sobre os 

times locais e um afirmou que o Clube Veneza teria tentado comprar o jogador Inácio, por 

500 cruzeiros. O redator afirma: “para nós foi uma surpresa, e também uma reportagem sem 

mesmos sairmos de casa”. Ao final da nota, diz: “discutiram muito, mas não acreditamos 

em nenhum dos dois”. 

Essa é uma pequena nota publicada no canto do jornal, ao lado da cobertura do 

treino do Veneza e Bonfinense. Ela nos traz pistas de que o repórter faz questão de divulgar 

o fato interessante, o que traz repercussão, gera boato, mas tem ciência que é apenas 

conversa de dois adversários, uma pilhéria. Ele demonstra que compreende a notícia como 

trabalho de coleta do repórter que sai às ruas. É também uma característica do estilo de José 

Diamantino de Assis ao trazer sempre pequenas histórias e o humor nas folhas que produziu 

e imprimiu. 

É também curioso observar nessa mesma edição um exemplo do que seria uma 

reportagem. O texto “Ganhar ou Perder: situação decisiva dos Clubes” é assinado como 

“reportagem de Antônio Carlos Ribeiro, especial para o Esporte”. Os critérios de edição do 

texto vão privilegiar uma linguagem precisa, objetiva e uma análise do desempenho dos 

times da Liga Desportiva de Juazeiro. Outra característica é que o texto jornalístico já 

apresenta aspectos relacionados à modernização da linguagem jornalística: o repórter é o 

narrador em terceira pessoa, o que testemunha; e a linguagem prioriza a informação e 

análise.  

Porém, não é utilizado ainda o uso judicioso das aspas para marcar a citação da 

fonte/entrevistado. Em nenhuma das edições encontradas na primeira fase do Esporte, vê-se 

o uso do discurso direto.   

No mesmo ano de 1946, também foi editado O Sertão, com linguagem informativa, 

expediente informando a sede da redação na Rua Barão de Cotegipe, número 17; e preço de 

assinatura mensal e avulso. Não sabemos a data do primeiro número, apenas foram 

encontradas oito edições em acervos públicos datadas de 1947. Em algumas edições, a 

periodicidade indica ser semanal. Em texto memorialístico sobre a imprensa juazeirense, 

Walter Castro Dourado (1978) faz menção à “insistência de José Assis, sempre interessado 
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em dotar a cidade de órgãos noticiosos” ao se referir a publicação de O Sertão no período 

de 1946 a 1949. 

Em todas as edições encontradas, há uma página dedicada à cobertura do esporte 

local, com a divulgação da rodada, descrição dos jogos, dos momentos mais importantes e o 

desempenho dos jogadores. Apesar de ainda não utilizar a técnica do lead, o redator produz 

um texto narrativo-descritivo no qual o leitor consegue visualizar a partida de futebol e os 

principais lances (ou momentos do jogo). 

Em uma cobertura sobre a decisão do final do campeonato da Liga Desportiva 

Juazeirense, entre América versus Juventus, publicada em  17 de agosto de 1947, o redator 

considera o jogo fraco, pois teve ausência de jogadores importantes como Dodezinho, 

Tamisa, do Juventus, e houve incidentes com indisciplina no campo. O jogo terminou em 

1x0, sagrando-se o Juventus como campeão do campeonato oficial.  

Era comum nessas notícias se destacar a participação do árbitro como representante 

oficial e para demonstrar, talvez, o rigor com o qual era necessário conduzir as partidas, 

pois são relatadas jogadas desleais entre os jogadores. Também é uma forma de mostrar a 

seriedade e a associação da prática esportiva a uma instituição, como a Liga Desportiva 

Juazeirense.  

O redator procura trazer ainda a participação do público, não como fonte, pois 

ninguém é entrevistado, mas demonstrando se o público reagiu favoravelmente ao jogo ou 

com revolta. Essa relação com o público leitor também pode ser inferida na edição de 23 de 

novembro de 1947, quando o redator informa que a população local – decepcionada -, teria 

um domingo sem futebol, pois o único jogo a se realizar seria na cidade baiana de Senhor 

do Bonfim.  

O redator também critica a Liga Desportiva Juazeirense e a F. B. D. E (Federação 

Baiana) por terem adiado o campeonato há um mês, em virtude de chuvas que ocorreram e 

se suspeitava por pressão de algum time para preparar melhor a equipe, segundo o relato da 

notícia. Pelo discurso jornalístico, percebe-se que havia muita competição entre os times e a 

população não pode ir ao estádio assistir aos jogos.  

A partir da análise da produção jornalística de Esporte e Sertão, que circularam nos 

anos 1946 e 1948, constatamos que o futebol era a principal prática desportiva da cidade e 

que conseguia atrair um público cativo para o estádio. Embora não possamos mensurar a 

quantidade de pessoas que iam ao estádio, nos impressos é divulgada a renda dos jogos, e 

não há menção de que fosse pequena, o que pode indicar uma presença significativa nos 
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estádios. Além disso, até hoje, grande nomes do futebol como Dodezinho, Caboclinho, Zé 

Baga ainda são lembrados, o que pode evidenciar traços de uma memória coletiva de quem 

começou a gostar do esporte a partir da atuação desses jogadores. 

 

Um quase epílogo para o jornalista esportivo 

 

No conjunto de impressos produzidos por José Diamantino Assis, vamos 

reencontrar o Esporte sendo editado em 16 de agosto de 1967, como Órgão oficial do 

Desporto Juazeirense. Na primeira matéria de capa, o redator afirma que a prática esportiva 

começava a se reerguer depois de um período de ostracismo. As entidades estavam mais 

organizadas, com sede e o estádio apresentava boa infraestrutura. Segundo o diretor José 

Assis, tudo isso o tinha animado a reeditar o jornal, agora em sua segunda fase. 

Para comprovar a linha editorial favorável ao esporte, na contracapa, o jornal trazia 

a seguinte nota: 

 

Nossa reapresentação: Não iremos chatear os leitores com história 

comprida cheia de retórica, para dizer que estamos circulando pela 

2ª  vez, porém achamos que devemos uma explicação ao público 
desportista do porque do nosso reaparecimento. É que com o 

agigantamento do futebol juazeirense, o seu evidente progresso não 

poderia ficar sem um porta-voz legítimo para divulgar os seus 
grandes feitos, defender as suas aspirações junto aos poderes 

competentes e também projetá-los além fronteira. Há 20 anos 

passados já o fizemos com êxito. O futebol juazeirense era 

conhecido e respeitado por aí a fora... Hoje, estamos pedindo que 
nos ajude a sobreviver. E a bem do nosso querido futebol, o futebol 

de Dozinho, de Artur, de Palito, de Caboclinho, que tantas glórias 

nos deram e continuam nos proporcionando tardes imperecíveis 
(sic). Queremos apenas a vossa compreensão. Nada mais. TUDO 

PELO ESPORTE DE NOSSA TERRA. (ESPORTE, Edição nº 02, 

de 06 de Agosto de 1967). 

 

Nas edições do ano de 1969, a epígrafe do jornal anunciava a linha editorial como 

destinada às notícias do esporte. Assinalava, contudo, que o jornal tinha vínculos com a 

Liga Desportiva Juazeirense (LDJ), como esclarecido na edição de Nº 3, de 25 de fevereiro 

de 1969: “Não nos responsabilizamos por conceitos emitidos assinados por colaboradores. 

Este órgão é oficial da LDJ”.  

A LDJ era o órgão responsável pela organização dos torneios e, em alguns anos, 

enfrentou crises que se refletiram no cenário esportivo de Juazeiro, a exemplo da 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13 

dificuldade em encontrar um novo presidente para a Liga. A eleição do ano de 1969 para a 

Liga quase não ocorreu, pois quase não havia candidatos. Na edição de 11 de fevereiro de 

1969, é anunciada a posse de Álvaro dos Santos Lisboa como presidente, que à época era 

representante da Cia Brahma na cidade, e Olicio Barreto, como vice-presidente. O texto 

demonstra que empresários do ramo de bebidas já começavam a se interessar pela 

organização do esporte.  

Nessa segunda fase, algumas novidades no periódico: o jornal trazia publicidade de 

lojas comerciais, óticas, sorveterias, supermercados; colaboração de redatores como Pires 

de Carvalho, Aloísio Viana e João Adaiz Souza e fazia cobertura de jogos de futebol na 

vizinha cidade de Petrolina-PE. Esses elementos indicam algum tipo de profissionalização e 

modernização na produção do jornal. 

O jornal continua com a cobertura da temporada de futebol, e publica também 

notícias sobre os clubes carnavalescos, pelo interesse do proprietário pelas festas 

momescas. Em uma das edições, a ideologia do homem de imprensa, crítico, combativo 

também se faz presente. Ao trazer a notícia na última página de que recebera denúncias de que 

jogadores da vizinha Petrolina atuaram em campo de forma irregular, o redator declara: “Nosso 

jornal estará a serviço de um esporte sério, sadio, nunca de esporte de brincadeira”. 

Também procurava denunciar a saída de jogadores dos clubes locais, pois entendia 

que isso poderia significar que as agremiações entrariam em declínio. É fácil perceber 

também que o redator-proprietário era um homem apaixonado pela cobertura esportiva. Em 

um dos seus editoriais isso se torna evidente, quando ele denuncia as dificuldades de se 

editar um jornal, a vendagem pequena e a comparação de preços com jornais de circulação 

estadual como o A Tarde.  

No editorial Conversa com os Leitores, publicado na quinta edição, de 9 de março 

de 1969, o redator confessa as dificuldades de se fazer jornalismo no interior: 

 

Este é o terceiro número de o Esporte, de uma segunda fase, porque no ano 

passado tentei editá-lo não passando do 1º número, sofrendo até críticas 

radiofônicas pouco desairosas (sic) à minha pessoa. Vocês, que não 
entendem patavina de artes gráficas, não imaginam o trabalho que dá para 

se fazer um jornalzinho deste, composto sempre de noite, tirando-me o lazer 

semanal de um cinema ou um bate papo na Rua da Apolo. Mas acham-no 

caro por 200 mil reais – o preço de uma cachaça- alegando disparidades 
pueris entre A Tarde  por o,25 e o Esporte por 0,20, e cegos de burrice 

citadina não enxergam que nossa oficina é 100 mil vezes inferior em relação 

ao periódico baiano. Mas durante anos inteiros só se ouvem lamentos como 
estes: não temos um jornal, isto é uma miséria! Tanta coisa errada, falta um 
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jornal, cadê um jornal para combatê-las e assim por diante. Tenho uma 
ideia, lanço um jornal semanal esportivo somente para coisa mais séria no 

futuro e o que acontece de 500 exemplares das duas edições, vendeu-se 95. 

Continuo tentando. Teremos hoje 150. Esperarei o resultado para por a 
pedra de cal em cima dessa coisa porque tanto clamavam e agora que tem, 

embora modesta, abomina-a, despreza-a, ultrajam-na(...). 

 

Esse texto sinaliza quase uma despedida. Não tivemos acesso aos outros jornais 

produzidos pelo tipógrafo. Não sabemos se ele ainda continuou persistindo no ofício de 

publicar impressos. Outras informações e localização de acervos se fazem necessários para 

poder mapear toda a produção.  

Sabe-se, contudo, que, no ano seguinte, José Diamantino de Assis faleceu, deixando 

um legado de persistência como um jornalista e um acervo que merece uma investigação 

mais detalhada.  

Por ora, fizemos a análise da produção na área do jornalismo esportivo, 

demonstrando que ele foi pioneiro na cobertura especializada e como o esporte mobilizava 

e atraía espectadores ao estádio. A trajetória também evidencia alguns aspectos da 

identidade do jornalista que produziu impressos satíricos e informativos, evidenciando, 

assim, aspectos da modernização do fazer jornalístico.  

As últimas edições produzidas pelo tipógrafo, principalmente a partir da década de 

1940, demonstram que houve mudanças no estilo jornalístico, adotando uma linguagem 

informativa, objetiva, descritiva, mesmo que ainda usasse o humor como um instrumento de 

crítica. 
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