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RESUMO 
 
O artigo é resultado de uma análise comparativa entre oito estudos, assinados por 
pesquisadores doutores e pós-doutores, apresentados entre os anos de 2010 e de 2014 nos 
congressos nacionais da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
(Intercom). Trata-se da quinta parte de uma revisão de literatura sobre o que vem sendo 
produzido sobre fotojornalismo em eventos científicos de grande impacto. O texto contém 
dados sobre o gênero da produção científica nacional e sobre os principais autores e obras 
usados como referencia para pesquisar o tema. Sob o prisma dos métodos de abordagem 
dialético e de procedimento comparativo, foram identificadas questões relevantes para o 
aprofundamento das discussões empreendidas no campo jornalístico e, consequentemente, 
fotojornalístico. Da conceituação do termo às modificações técnicas, passando pelos 
recortes simbólicos operados, explora a reflexão sobre as formas de “ver” o mundo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: comunicação; cultura; jornalismo; fotojornalismo; Intercom. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A quinta parte da investigação sobre a construção do pensamento fotojornalístico em 

eventos científicos nacionais de grande relevância está focada na análise comparativa de 

pesquisas apresentadas nos congressos nacionais da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), realizados de 2010 a 2014. Antes, porém, e 

para que chegássemos a este ponto, foi necessário desenvolver investigações 

interdependentes sobre os trabalhos relacionados ao tema circulados no âmbito dos 

encontros nacionais da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação (Compós) (AZOUBEL, 2015a.); do Encontro Nacional de Pesquisadores em 

Jornalismo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) – em duas 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XV Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba – Mestrado. E-mail: 
diogoazoubel@gmail.com 
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partes (AZOUBEL, 2015b e 2015c) –; e nos congressos regionais da Intercom (AZOUBEL, 

2015d.) 

Realizado no primeiro semestre de 2015, este levantamento e análise está alicerçado 

na exploração e apropriação das discussões sobre fotojornalismo sob o prisma dos métodos 

de abordagem dialético e de procedimento comparativo, conforme Marconi e Lakatos 

(MARCONI; LAKATOS, 1991, p. 101 e 107). 

Aqui, e diante das escolhas empreendidas, trabalhamos com o corpus de oito artigos 

científicos assinados por doutores e/ou por pós-doutores: quatro desenvolvidos por 

mulheres; três por homens; e um em coautoria entre uma mulher e um homem3. Dando 

continuidade ao que fizemos nos textos anteriores, optamos uma vez mais por manter os 

nomes dos autores de acordo com o que consta no corpo de cada estudo analisado e na 

ordem em que eles são dispostos quando em coautoria. 

Para realização desta investigação, primeiramente efetuamos um levantamento na 

base de dados do sítio da Intercom (chamada Portcom), especialmente nos anais dos cinco 

eventos realizados entre os anos de 2010 e 2014 ( 

http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1081

&Itemid=134 ), em 15 de maio de 2015, com o objetivo de revelar os estudos que, entre as 

palavras-chave apresentadas, contêm o termo fotojornalismo.  

Das 57 ocorrências, uma se relaciona ao Encontro com Autores–Editores de 

Publicações Recentes em Comunicação (Publicom); 19 com as Jornadas de Iniciação 

Científica em Comunicação (Intercom Júnior); e 37  com os Encontros dos Grupos de 

Pesquisa da Intercom (GPs). 

Em um segundo momento, e para leitura preliminar e validação da inserção de cada 

texto nesta pesquisa, armazenamos digitalmente o material. Após tal procedimento, o 

corpus foi reduzido a 34 estudos4. Elaboramos a tabela abaixo para melhor visualização da 

distribuição dos trabalhos por ano/evento: 

                                                
3 O número de pesquisas sobre fotojornalismo realizadas por mulheres se equilibra aqui. Pois, de acordo com 
Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 51% dos 190.755.799 habitantes no 
Brasil são mulheres e 49% homens. Dos textos analisados, 50% são assinados por mulheres; quase 37,5% 
assinados por homens; e 12,5% por mulheres e homens em coautoria. Logo, 62,5%, dos artigos científicos são 
resultado de estudos empreendidos por ou com mulheres. Vale ressaltar que, apesar de ainda não trabalharmos 
com a questão do gênero da produção científica nacional sobre fotojornalismo, julgamos pertinente a 
observação de tais números para a condução de pesquisas futuras. 
4 A triagem apontou que, na verdade, três trabalhos deveriam ter sido encaminhados ao Intercom Júnior. Isso 
porque, de acordo com as diretrizes para submissão de trabalhos da Sociedade 
(http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5531&catid=307 ), 
estudantes de graduação e recém-graduados devem submeter seus estudos exclusivamente ao Publicom, ao 
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Tabela 1: Trabalhos por evento nos encontros nacionais Intercom (2010 e 2014) 

EVENTO Colóquio-

Binacional 
Expocom GPs 

Intercom 

Júnior 
Publicom 

ANO 

2010 -- -- -- 3 -- 

2011 -- -- 6 6 1 

2012 -- -- 11 6 -- 

2013 -- -- 6 4 + 2 -- 

2014 -- -- 11 + 1 -- 

TOTAL -- -- 34 22 1 

FONTE: AZOUBEL, 2015. 

 

Dos 34 trabalhos enviados aos GPs, oito foram selecionados para análise por terem 

sido assinados por doutores e/ou por pós-doutores, de acordo com os recortes descritos: 

                                                                                                                                               
Intercom Júnior e à Jornada de Pesquisa Experimental em Comunicação (Expocom), mesmo que eles sejam 
resultado de coautorias com mestres, doutores e/ou pós-doutores. 
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Tabela 2: Fotojornalismo nos Intercom: encontros nacionais realizados entre 2010 e 2014 

Nº. ANO TÍTULO INTERCOM 
NACIONAL - GP 

PROPONENTE(S) - 
TITULAÇÃO - INSTITUIÇÃO 

1.  
2011 

Duas ou três observações sobre o World Press Photo 
 Recife - PE - GP 

Fotografia 

José Afonso da Silva Junior - 
Pós-doutor - UFPE 

2.  O aprendizado do fotojornalismo na metade do século XX: 
ensino e prática Silvana Louzada - Doutora - UFF 

3.  

2012 

O declínio da foto-síntese: percepções sobre os critérios para 
premiação de sequências e ensaios fotográficos no Prêmio 
Imprensa Embratel 

Fortaleza - CE - GP 
Teorias do Jornalismo 

Soraya Venegas - Pós-doutora - 
Universidade Estácio de Sá do 
Rio de Janeiro 

4.  De La Roja a el rojo: bricolagens e sincretismos em jornais 
espanhóis 

Fortaleza - CE - GP 
Produção Editorial 

Frederico de Mello Brandão 
Tavares - Doutor - Universidade 
Tuiuti do Paraná 
Kati Eliana Caetano - Pós-
Doutora - Universidade Tuiuti do 
Paraná 

5.  2013 A cobertura fotojornalística da II Guerra Mundial: novos 
modos de narrar os conflitos bélicos 

Manaus - AM - GP 
História do Jornalismo Jorge Carlos Felz Ferreira - 

Doutor - Universidade Federal de 
Juiz de Fora 6.  

2014 

A Grande Guerra (1914-18) representada pelas fotografias – 
representação e narração visual dos acontecimentos pelo 
jornalismo 

Foz do Iguaçu - PR - GP 
História do Jornalismo 

7.  Jornalistas da fotografia: três sistemas espaço-temporais da 
prática em Portugal e no Brasil Foz do Iguaçu - PR - GP 

Fotografia 

Maria Zaclis Veiga Ferreira - 
Doutora - Universidade Positivo 
de Curitiba 

8.  Espaço, território, lugar nenhum? Possibilidades 
comunicativas do fotojornalismo on-line 

Ana Taís Martins Portanova 
Barros - Pós-Doutora - UFRGS 

FONTE: AZOUBEL, 2015. 
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Na próxima seção, nós nos ocupamos com a discussão do que fora extraído dos dados 

coletados a fim de observar como o fotojornalismo vem sendo pensado no Brasil, 

particularmente no que toca aos encontros nacionais da Intercom realizados entre 2010 e 

2014. 

 

2. DADOS 

O primeiro dado destacado diz respeito à titulação dos pesquisadores. Três trabalhos 

foram assinados por pós-doutores (37,5%) e cinco por doutores (62,5%), sendo um em 

coautoria. Se considerarmos os oito autores identificados5, as mulheres são maioria nas 

duas categorias: doutor e pós-doutor (37,5% e 25% respectivamente), conforme a tabela 

abaixo: 

 

Tabela 3: Titulação e gênero nos encontros nacionais Intercom (2010 e 2014) 

GÊNERO 
Mulheres % Homens % 

TITULAÇÃO 

Doutor 3 37,5 2 25 

Pós-Doutor 2 25 1 12,5 

FONTE: AZOUBEL, 2015. 

 

Sobre os Grupos de Pesquisa da Intercom aos quais os artigos científicos foram 

enviados, quatro textos integram o GP de Fotografia (50%); dois o GP de História do 

Jornalismo (25%); um integra o GP de Teorias do Jornalismo (12,5%); e um o GP de 

Produção Editorial, conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 4: Fotojornalismo nos GPs dos encontros nacionais Intercom (2010 e 
2014) 

Nº. GP OCORRÊNCIA/ANO % 
1.  Fotografia 2011, 2011, 2014, 2014 50 
2.  História do Jornalismo 2013, 2014 25 
3.  Teorias do Jornalismo 2012 12,5 
4.  Produção Editorial 2012 12,5 

FONTE: AZOUBEL, 2015. 

                                                
5 Dois trabalhos são assinados pelo mesmo pesquisador: Jorge Carlos Felz Ferreira. 
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Das 180 referências identificadas no corpus desta pesquisa, e no que toca à 

problematização do fotojornalismo, listamos na tabela abaixo os dez autores – e respectivas 

obras, sendo algumas em coautoria – mais usados nos textos apreciados. 

 

Tabela 5: Referências usadas dos encontros nacionais Intercom (2010 e 2014) 
AUTOR OBRA(S) TOTAL DE 

CITAÇÕES 
BARBOSA, Marialva 
& RIBEIRO, Ana 
Paula Goulart 

Memória, relatos autobiográficos e identidade 
institucional 4 

BARBOSA, Marialva 
 

História cultural da imprensa – Brasil (1900-2000) 1 Imprensa, poder e público 
Tempo, acontecimento e celebração: a construção 
dos quinhentos anos do Brasil em gestos 
comemorativos da TV Globo 

2 

BIONDI, Angie 

Diante da dor, dentro da cena: outros pactos do 
olhar no fotojornalismo contemporâneo 
A qualquer do povo, um flagrante delito: modos 
de ver e ser visto no fotojornalismo 

CAETANO, Janice, & 
FREITAS, Luiz 

Prêmio Imprensa Embratel (2004-2005) (2005) 
(2006-2007) (5 anos) 

4 
(uma vez 
cada obra) 

DAYAN, Daniel 
(org.) O terror espetáculo – terrorismo e televisão 2 

DAYAN, Daniel e 
KATZ, Elihu 

A história em directo – os acontecimentos 
mediáticos na televisão 3 

FLUSSER, Vilém 

Filosofia da caixa preta. Ensaios para uma futura 
filosofia da fotografia 
O mundo codificado – por uma filosofia do design 
e da comunicação 2 
O universo das imagens técnicas 

FREUND, Gisele Fotografia e sociedade 4 
Discurso da narrativa 1 

KOSSOY, Boris 
Fotografia e história 3 
Realidade e ficções na trama fotográfica 2 
Os tempos da fotografia – o efêmero e o perpétuo 

1 

MAUAD, Ana Maria 

O olho da história: fotojornalismo e história 
contemporânea 
Foto-ícones, a história por detrás das imagens? 
Considerações sobre a narratividade das imagens 
técnicas 
Imagens de um acontecimento: imprensa e história 
na análise dos atentados de 11 de setembro de 
2001 

2 

NEWHALL, The history of photography / Historia de la 4 
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Beaumont fotografia (duas vezes 
em cada 
idioma) 

SOUSA, Jorge Pedro 

Uma história crítica do fotojornalismo ocidental 5 
Estereotipização e discurso fotojornalístico nos 
diários portugueses de referência: os casos do 
Diário de Notícias e Público 

1 Fotojornalismo – uma introdução à história, às 
técnicas e à linguagem da fotografia na imprensa 
Elementos de teoria e pesquisa da comunicação e 
da mídia 

FONTE: AZOUBEL, 2015. 

 

Partindo de tais obras, é possível afirmar que a definição de fotojornalismo é, por si 

só, um ponto controverso6. De acordo com o professor e pesquisador José Afonso da Silva 

Junior7, em Duas ou três observações sobre o World Press Photo – texto datado de 2011 –, 

trata-se de “um termo que a maioria das pessoas entendem, mas é difícil encontrar uma 

definição única. As definições, de uma maneira mais geral, variam entre um horizonte de 

tradução visual do fenômeno da notícia e a síntese em modo de imagens dos fatos 

relevantes da atualidade” (SILVA JÚNIOR, 2011, p. 3). Nessa perspectiva, explica, o 

resultado implica na elaboração de recortes da realidade por meio de saberes e práticas. 
Esse recorte pode ser percebido em dois eixos: o primeiro, como produto 
da relevância dos mesmos fatos, de acordo com os critérios de 
agendamento. Esse ponto de vista coloca o fotojornalismo como elemento 
encadeador dos aspectos visuais, justapostos aos noticiosos, atuando como 
um fator argumentativo, descritivo, explanatório ou exploratório de um 
determinado evento. [...] Em breves termos, é o tipo de foto que deflagra a 
notícia, ou a foto que é notícia. O segundo eixo, envolve perceber que a 
fotografia de imprensa é fruto de uma interoperabilidade complexa 
estabelecida nas cadeias de produção e circulação e como elas 
condicionam as relações entre notícia e fotografia. É uma perspectiva de 
ver a fotografia de notícia em contexto múltiplos, um produto de muitos 
autores: fotógrafos, redatores que interpretam e escrevem o texto, editores, 
chefes de redação, diagramadores e, por fim, o próprio jornal como local 
de referência simbólico que publica, sem esquecer a audiência, leitores, 
usuários da web, enfim (SILVA JÚNIOR, 2011, p. 3). 
 

                                                
6Jorge Pedro Sousa trabalha a questão definindo o termo em sentido lato e stricto, sendo o primeiro 
relacionado ao fotodocumentarismo e o segundo não. A diferença entre ambos reside no fato de que o 
segundo é temático, o primeiro não (SOUSA, 1998 apud VENEGAS, 2012, p. 8). 
 
7 Nota original: Pós-Doutor em Estudos de jornalismo Univ. Pompeu Fabra (Barcelona, Espanha, 2011). 
Professor / Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação – UFPE. 
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Pensando nessa autoria compartilhada, na soma de olhares dedicados ao mesmo 

referencial veiculada visualmente nas páginas de jornais, revistas, sítios na Internet etc., 

Silva Júnior busca as palavras de Kossoy para esclarecer que não há fotografia livre de 

manipulações, ajustes, sejam eles da ordem técnica, ideológica e/ou estética (KOSSOY, 

2001, apud SILVA JÚNIOR, 2011, p. 4). 

Em De La Roja a el rojo: bricolagens e sincretismos em jornais espanhóis – texto 

datado de 2012 –, os pesquisadores Frederico de Mello Brandão Tavares8 e Kati Eliana 

Caetano9 explicam que o espaço dado à cobertura fotojornalística é carregado de sentidos 

que lançam sobre o fato uma espécie de luz transformadora e criativa “de uma 

temporalidade noticiosa específica” (TAVARES; CAETANO, 2012, p. 6). Ponto de vista 

que remete ao agendamento do que deve, como e quando deve ou não ser veiculado. 

Metaforicamente, imaginemos uma sala escura, na qual apenas uma vela está à disposição 

para ser usada. Ao acendê-la para iluminar um canto, uma parede, o restante do espaço 

permanecerá na mais profunda escuridão. O mesmo acontece com as notícias visualmente 

relatadas. Afinal, quando se propaga luz sobre determinado fato, automaticamente, os 

demais fatos são lançados às sombras. 

Em Espaço, território, lugar nenhum? Possibilidades comunicativas do 

fotojornalismo on-line – texto datado de 2014 – a professora e pesquisadora Ana Taís 

Martins Portanova Barros10 afirma que o conjunto de imagens veiculadas cotidianamente dá 

à sociedade pregnância, haja vista que “uma imagem isolada nunca é simbólica pelo 

simples motivo de não poder se lhe dirigir uma hermenêutica, já que o caráter simbólico se 

revela quando entra em homologia com outras imagens simbólicas” (BARROS, 2014, p. 2). 

Para a autora, uma imagem pode ser lida apenas fenomenalmente quando isolada, espécie 

de representação degradada do real (DURAND, 1997 apud BARROS, 2014, p. 2). 

Nessa direção, e referindo-se às duas dimensões da fotografia e à ilusão perspectiva, 

Barros revela o que nível de representações do real pode ser explicado pela alta “coerção 

técnica da fotografia”. De acordo com as palavras da autora, fotografia compõe o restrito 

conjunto de temas narráveis “e o jeito de narrar é que vai se multiplicar” (SONTAG, 2004 

                                                
8 Nota original: Doutor em Ciências da Comunicação e Professor do PPG em Comunicação e Linguagens da 
Universidade Tuiuti do Paraná (UTP-PR). E-mail: fredmbtavares@gmail.com. 
9 Nota original: Pós-Doutora em Comunicação Social e Professora do PPG em Comunicação e Linguagens da 
Universidade Tuiuti do Paraná (UTP-PR). E-mail: katicaetano@hotmail.com. 
10 Nota original: Professora do PPGCOM/UFRGS, Pós-doutora em Filosofia da Imagem pela Université de 
Lyon 3, Doutora em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. E-mail: anataismartins@hotmail.com. 
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apud BARROS, 2014, p. 14). Assim, ela pergunta, onde reside a capacidade de resistência 

da fotografia? “No interesse humano, claro. Continuaremos a nos interessar pela fotografia 

enquanto ela nos servir de espelho reflexivo ou projetivo. E o espelho mais interessante [...] 

é o que mostra aquilo que em nós parece oculto ou aquilo em que podemos nos 

transformar” (BARROS, 2014, p. 14). 

No mesmo caminho, a professora e pesquisadora Maria Zaclis Veiga Ferreira11 indica 

que essa possibilidade de transformação de nós mesmos diante do que nos é mostrado está 

associada à impossibilidade de comunicar determinados significados exclusivamente por 

meio do uso das palavras. Em Jornalistas da fotografia: três sistemas espaço-temporais da 

prática em Portugal e no Brasil – texto datado de 2014 –, ela aponta os primeiros anos do 

século XX como terreno propício para que a fotografia ascenda ao status simbólico e 

representativo na imprensa (FERREIRA, 2014, p. 2). 

Tal simbologia representativa está, para ela, diretamente associada à questão da 

manipulação fotográfica, gestada desde o surgimento da técnica. Trata-se do poder de 

alterar a configuração do assunto em seu contexto; seja a fim de dramatizar, deformar, 

modificar ou valorizar cenários, sujeitos, coisas. “[...] omitindo ou introduzindo detalhes, o 

fotógrafo sempre manipulou seus temas de alguma forma: técnica, estética ou 

ideologicamente (KOSSOY, 2000 apud FERREIRA, 2014, p. 6). 

O avanço das tecnologias, de maneira complementar, tende a maximizar esse poder 

transformador, e por que não dizer criador, nas fotografias. 
Os fotógrafos têm percebido a necessidade de se aproximar cada vez mais 
das novas linguagens derivadas da explosão tecnológica, mas também 
constatam que o ato de fotografar continua sendo uma atividade solitária – 
contraditória ao aparato das multiplataformas onde a convergência de 
mídias também é fruto de outra convergência: a de pessoas com um 
objetivo comum –, e que, por isso depende da interação do sujeito, 
operador da câmera fotográfica, com o sujeito operador dos conceitos da 
linguagem visual. Esta interação permitirá que haja estabilidade, ou um 
ponto de equilíbrio, entre o discurso massivo do avanço tecnológico e a 
apropriação da realidade por meio da linguagem visual que, em sua 
essência, enquanto linguagem, continua a mesma (FERREIRA, 2014, p. 
10). 
 

                                                
11 Nota original: Doutora em Ciências da Comunicação. Professora do Curso de Jornalismo, UP E-mail: 
m.zaclis@gmail.com. 
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Se a essência continua a mesma, a professora e pesquisadora Silvana Louzada12 

esclarece que o habitus dos indivíduos envolvidos na cadeia produtiva das fotografias 

jornalísticas direciona as decisões que são tomadas. Ancorada na obra de Pierre Bourdieu, 

ela conta que o conceito remete à relação dos sujeitos com o mundo que os rodeia – seja na 

escola, no trabalho, em casa etc. – e às normas sociais adotadas pelos grupos sociais aos 

quais pertencem. 

Em O aprendizado do fotojornalismo na metade do século XX: ensino e prática – 

texto datado de 2011 –, Louzada pontua que a presença do habitus na vida cotidiana pode 

se dar em camadas que se sobrepõem umas às outras de maneira proporcional às vivencias 

individuais. Trata-se da possibilidade de se inserir e atuar em determinado grupo diante do 

mundo que se abre com o acúmulo das experiências. “Entra aí a noção de – campo!, local 

não necessariamente físico onde as pessoas se comunicam e onde se desenrolam as disputas 

do mundo social. E a vida, para cada um de nós, nada mais é do que a busca constante de 

uma melhor situação nesse mundo” (BOURDIEU, 2005 apud LOUZADA, 2011, p. 3). 

Nessa busca, surge a necessidade de ocupar melhores posições nos campos aos quais 

pertencem por meio de disputas, inevitavelmente. Neste trabalho, cumpre retomar a ideia de 

campo13, também problematizada por Bourdieu, no sentido de que, nesse espaço de relações 

de poder, no qual a dicotomia hegemonias e desigualdades se revela, que o poder do habitus 

se revela não como conhecimento acumulado ao longo da vida apenas, mas como capital 

que determina a posição desempenhada por cada um nos campos simbólicos da vida em 

sociedade (LOUZADA, 2011, p. 8). 

Para o fotografo, o habitus vai sugerir caminhos a serem seguidos. Afinal “em 

determinados momentos ter estudo, ser formado por alguma universidade é importante. Em 

outros é o saber prático, aprendido no dia-a-dia das redações o que lhe fornece a distinção, 

no meio fotográfico e fora dele” (LOUZADA, 2011, p. 8). Isso porque, de acordo com 

                                                
12 Nota original: Doutora em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), realiza pesquisa de 
Pós-Doutorado no Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI) do Departamento de História da UFF. 
Bolsista FAPERJ. 
13 [...] o campo não é uma demarcação estática, já́ que é permeado por outros campos com os quais também 
enfrenta embates e disputas. E, da mesma forma que uma mesma pessoa pode ter diversos habitus, pode 
também pertencer a diversos campos, ocupando posições diferenciadas em cada um deles. Além disso, os 
diversos campos são interdependentes e, assim como não há um sujeito só́ no mundo, não há campo isolado 
(LOUZADA, 2011, p. 3). 
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Soraya Venegas14, ao longo da história “a fotografia passou por alterações intrínsecas que 

modificaram seus usos e seu valor comercial (VENEGAS, 2012, p. 1) e, consequentemente, 

as formas do indivíduo de se relacionar com ela. 

Em O declínio da foto-síntese: percepções sobre os critérios para premiação de 

sequências e ensaios fotográficos no Prêmio Imprensa Embratel – texto datado de 2012 –, a 

autora explica que desde os seus primórdios, a fotografia apresenta, ao menos 

aparentemente, ao ser humano a possibilidade de retratar o mundo de maneira mais isenta 

do que a pintura e do que a própria linguagem verbal (VENEGAS, 2012, p. 7). O elo entre 

as imagens fotográficas e o real, pungente nos séculos XIX e XX, surge da própria 

interação entre processos físicos e reações químicas que, em tese, anularia a subjetividade 

dos “realizadores” de imagens técnicas. “A liga tornou-se ainda mais forte quanto à imagem 

passou a ser veiculada pela mídia” (VENEGAS, 2012, p. 7). 

Buscando as palavras de Lorenzo Vilches, Venegas estabelece que a foto disposta 

pela imprensa em suas publicações fortifica no leitor a ideia da verdadeira objetividade 

maturada diante de textos que apenas relatam impressões sobre os fatos. “Se uma 

informação escrita pode omitir ou deformar a verdade de um fato, a foto aparece como um 

testemunho fidedigno e transparente do acontecimento ou um gesto de um personagem 

publico” (VILCHES, 1987 apud VENEGAS, 2012, p. 7). 

Nessa perspectiva, a própria ideia de campo jornalístico15, no qual o fotojornalismo se 

insere, passa por transformações que requerem de seus atores adaptações constantes. 

Especialmente sobre a realização de imagens fotográficas jornalísticas, a autora questiona 

se ainda há espaço para profissionais que momentos únicos, o instante decisivo proposto 

Henri Cartier-Bresson que, segundo ela, “nos reconcilia com o modelo do fotojornalista 

‘testemunha ocular da história’, aquele que está simplesmente com a câmera ‘no lugar certo 

e na hora certa’” (VENEGAS, 2012, p. 3 e 10). 

“Ainda há espaço para um profissional que [...] se dedique apenas a produzir imagens 

fotográficas? Ou o que se espera é um repórter ‘completo’, que seja capaz de apurar 

informações, gravar sons e imagens [...]?” (VENEGAS, 2012, p. 3). Sobre a questão, 
                                                
14 Nota original: Doutora em Comunicação e Cultura pela ECO-UFRJ, com Pós-Doutorado em Teorias do 
Jornalismo pelo PPGComUFF, professora de Fotojornalismo e orientadora de TCCs da Universidade Estácio 
de Sá, onde coordena o curso de Jornalismo desde 1999. E-mail: sosovenegas@yahoo.com.br. 
 
15 Para Nelson Traquina, essa ideia ganha forma nas sociedade ocidentais do século XIX e com o avanço do 
capitalismo diante do fortalecimento da imprensa como meio de comunicação de massa (Traquina, 2002 apud 
VENEGAS, 2012, p. 4). 
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Barros indica que o avanço das mídias digitais, em contraponto aos impressos, privilegia o 

uso de mais imagens, “como se a atenção do leitor devesse ser disputada pelo maior número 

possível de chamariscos para que se consiga obter sucesso com pelo menos um deles” 

(BARROS, 2014, p. 13). Mas isso não garante, por si só, a profundidade dos registros. Para 

a autora, o “fotojornalismo profundo” que alia técnica e estética parece ser consumido 

apenas por especialistas nas seções particularizadas. Tal fato permite supor a desvalorização 

da fotografia pelo jornalismo em um caminho contrário ao outro percorrido historicamente 

– no qual a fotografia ascendeu gradativamente à possibilidade informativa em vez de 

meramente ilustrativa. 

O professor e pesquisador Jorge Carlos Felz Ferreira16 revela, em A cobertura 

fotojornalística da II Guerra Mundial: novos modos de narrar os conflitos bélicos – texto 

datado de 2013 –; e em A Grande Guerra (1914-18) representada pelas fotografias – 

representação e narração visual dos acontecimentos pelo jornalismo – texto datado de 

2014 – que os conflitos bélicos tiveram papel importante nessa transição. 
Se a pintura é mundo que se representa, a fotografia é mundo que se vê̂ 
através da imagem técnica que se constrói como espelho opaco do mundo 
real. A fotografia, ao contrário da pintura, não se deseja, desde os 
primórdios, ser a representação de um real, mas o próprio real 
(FERREIRA, 2014, p. 2). 
 

Tal argumento reforça o “pertencimento” das imagens técnicas ao jornalismo. 

Entretanto, é necessário lembrar que os primeiros registros fotográficos de conflitos 

armados não retratavam, verdadeiramente, os conflitos. Não que a fotografia seja o real 

mas, quando da Guerra da Crimeia (1853-1856), o que se via eram acampamentos militares 

em vez de trincheiras, soldados posando em vez de corpos, tranquilidade em vez de caos. 

Isso porque, naquele período a dor e a morte visualmente palpáveis nas páginas de jornais e 

de revistas ainda não eram percebidas como próprias de um regime de imaginação que seria 

instaurado em breve. 

Alicerçado nas palavras de Flusser, Ferreira conta que a mudança desse paradigma 

resultou na possibilidade de que o público vivenciasse horror e crueldade por meio de 

                                                
16 Nota original: (2013) Fotógrafo e Jornalista Profissional, diplomado pela Universidade Federal do Esp. 
Santo, Mestre em Comunicação pela Universidade Metodista de S. Paulo e Doutor em Comunicação pela 
Universidade Federal Fluminense. Professor Adjunto I da Faculdade de Comunicação da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (FACOM-UFJF). 
(2014) Jornalista e fotógrafo profissional. Mestre em Comunicação pela Univ. Metodista de S. Paulo, doutor 
em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Professor adjunto da Faculdade de Comunicação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente exerce o cargo de diretor da FACOM/ UFJF. 
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narrativas concretas, capazes de garantir “não apenas a sobrevivência do olhar, mas também 

daquele que olha” (FLUSSER, 2008 apud FERREIRA, 2014, p. 3). 

Tais narrativas passam a promover, então, mudanças significativas nos regimes 

visuais instaurados. Já quando da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), por exemplo, “o 

observador passa a ser capaz de se observar enquanto observa o mundo. Há um novo 

regime de visibilidade, em que máquinas de visão se transformam, produzindo mutações no 

sujeito que observa o mundo” (CRARY, 1990 apud FERREIRA, 2014, p. 5). 

Nessa perspectiva, os caminhos percorridos pela fotografia de guerras culminaram no 

aprofundamento dos registros na mesma medida em que as formas de retratar o mundo 

foram repensadas. Para Ferreira, a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) – a guerra “visível 

por conta da publicação cotidiana de reportagens sobre –, representa um marco nessa 

trajetória, pois “o uso de imagens da população civil, temática até então desconhecida para 

a fotografia bélica anterior, converterá tais imagens em protagonistas tão importantes 

quando os exércitos participantes dos conflitos” (FERREIRA, 2013, p. 2). 
Os acontecimentos são vividos duas vezes, em dois universos separados 
entre si. Por um lado, o mundo da tragédia, do sangue e dos verdadeiros 
mortos e, por outro, a representação da dor e do drama em imagens (seu 
duplo especular e fragmentado), publicadas pelos jornais e revistas. Tais 
imagens podiam ser vividas de forma emotiva e passionalmente quando 
indignavam ou assombravam o leitor que participava dos esforços de 
guerra ou quando era utilizada como propaganda, como efeito 
demonstrativo de tal esforço (FERREIRA, 2013, p. 2). 
 

Por fim, explica, as narrativas construídas como formas de transformar 

acontecimentos em história, seja verbal ou não-verbalmente, devem ser encaradas como 

representações plurais dos acontecimentos (ou de uma série deles) reais ou ficcionais 

(RICOEUR, 1997; GENETTE, 1973 apud FERREIRA, 2013, p. 4 e 5). Justo por isso, estar 

atento aos modos de ver e de relatar o que se vê, especialmente no que toca ao 

fotojornalismo, é crucial para que possamos ultrapassar o entendimento de enunciados 

como provas testemunhais do que quer que seja; bem como para que se evite a abstração 

diante do que é lido em prol da efetiva interpretação e problematização do que diante de nós 

é posto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A quinta parte da pesquisa desenvolvida no primeiro semestre de 2015 revela que as 

mulheres são maioria no que toca aos estudos aqui analisados. Da mesma forma, e na 
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contramão das quatro partes anteriores, as pesquisadoras são maioria com doutorado e com 

pós-doutorado. 

Sobre os GPs aos quais os oito artigos científicos foram encaminhados, o de 

Fotografia recebeu metade dos trabalhos; o de História do Jornalismo recebeu um quarto; e 

os de Teorias do Jornalismo e de Produção Editorial receberam um oitavo cada. Das 

referencias identificadas, os três autores mais citados foram Jorge Pedro Sousa (oito vezes), 

Vilém Flusser (sete vezes) e Boris Kossoy (seis vezes). 

Acerca da problematização do fotojornalismo, o próprio conceito representa um ponto 

de tensão identificado nos textos. O agendamento dos temas é referenciado, bem como a 

coerção técnica da fotografia citada como fator limitador para retratação do tema em formas 

de ver plurais. A manipulação das imagens técnicas é retomada, bem como os impactos 

disso na vida em sociedade “agendada” pela imprensa. 

De maneira complementar, os conceitos de habitus e de campo são mencionados para 

indicar os caminhos percorridos pelo jornalismo (e, consequentemente, pelo fotojornalismo) 

ao longo da história. As maneiras pelas quais os atores sociais se fazem notar no campo em 

meio aos embates travados simbolicamente é pontuada quando da análise pormenorizada 

das narrativas construídas midiaticamente e diante da pungente necessidade de interpretar e 

de problematizar o que é veiculado. 
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