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Resumo 
 
Estudo sobre a relação da formação em jornalismo e a influência cultural e histórica dos papéis 
atribuídos de gênero na inserção de mulheres no fotojornalismo paulistano. Para tanto, toma-se 
o referencial teórico as relações de poder presentes nos discursos de gênero no fotojornalismo, 
de acordo com Bourdieu e Judith Butler, e a configuração histórica do fotojornalismo em 
consonância com os valores jornalísticos, segundo as definições de Jorge Pedro Souza e de Ciro 
Marcondes Filho. A metodologia é qualitativa, com uso de entrevista semiaberta. Foram 
realizadas entrevistas com nove mulheres que têm o fotojornalismo como principal atividade, 
com relações de trabalho formais e informais, de 25 a 60 anos de idade. Os resultados apontam 
a influência dos papéis atribuídos aos gêneros sobre a construção histórica do estereótipo da 
atividade estudada como uma prática masculina. 
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Introdução 

 

A história do jornalismo mostra a influência de gênero nos caminhos opostos seguidos 

pela ocupação profissional dos quadros responsáveis pelas coberturas textuais e visuais. De 

modo geral, no Brasil as redações se feminizaram ao longo da história, enquanto o 

fotojornalismo conserva até hoje uma forte representatividade masculina. A ocupação maciça 

das mulheres dentro do jornalismo aconteceu a partir da década de 1970, se intensificando ao 

longo das décadas de 1980 e 1990, sobretudo motivada pela via da qualificação profissional 

acompanhando a ampliação dos cursos de jornalismo oferecidos. No Brasil em 1980 havia 51 

cursos de Jornalismo, fortemente concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro, e trinta anos 

depois eles já somam 317 (MICK; LIMA, 2013, p. 20).  

Entretanto, segundo Marcondes Filho (2000), a profissionalização do jornalismo 

também culminou com a industrialização da atividade. Durante as décadas de 80 e 90 o setor 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 2 

da comunicação passou por um processo de reestruturação produtiva e administrativa, que 

resultou na precarização do trabalho (ROCHA, 2004, p. 22). O enxugamento das redações, com 

a extinção de antigos cargos cujas tarefas passaram a ser desempenhadas pelos computadores, 

motivou também o acúmulo de trabalho por parte dos jornalistas e fotojornalistas que 

precisaram desempenhar um papel cada vez mais múltiplo, representando uma tendência 

perceptível nos dias atuais. 

A ocupação feminina dentro do fotojornalismo carece de estudos aprofundados, 

nacional e internacionalmente, assim como a investigação das práticas dentro da atividade. O 

fato motivou a iniciativa pioneira de investigar as identidades, condições de trabalho, práticas, 

tecnologias usadas e questões éticas de 1.556 fotógrafos oriundos de mais de 100 países. O 

levantamento apontou, entre outras conclusões, que a indústria do fotojornalismo se caracteriza 

pela falta do vínculo empregatício, encontrado em 60% das respostas. Entretanto, para as 

mulheres esse índice alcança 86%, o que indica, correspondentemente, que elas são menos 

propensas a serem contratadas em grandes companhias de mídia, o que aconteceu em apenas 

7% dos casos analisados, comparado a 22% dos homens. O estudo analisou 236 fotojornalistas 

mulheres, pouco mais de 15% do total de profissionais, e demonstrou importantes diferenças 

entre a atuação por gênero, neste setor em que os homens são majoritários. Dentre as mulheres 

que responderam à pesquisa, 82% possuem nível universitário, contra 69% dos homens, 

entretanto, na maioria elas ganham menos que os homens em todas as faixas salariais estudadas 

(HANDLAND, CAMPBELL, LAMBERT, 2015, p. 54).  

Frente ao exposto, é perceptível que os desafios que recaem sobre a atuação feminina 

dentro do fotojornalismo são de diversas ordens, sobretudo cultural e histórica. Visto que 

nenhuma atividade está desvinculada dos atravessadores de gênero, sexualidade, etnia e classe 

social, se torna preciso compreender como o gênero está ligado à construção da valorização 

profissional feminina, sobretudo em áreas dominadas pelo estereótipo de pertencimento 

masculino, e como esta construção se reflete na prática profissional. Nesse sentido, a dissertação 

“Mulheres no fotojornalismo: uma análise cultural da relação entre identidades de gênero e a 

prática do fotojornalismo na contemporaneidade” buscou indícios sobre as questões envolvidas 

nas experiências de ingresso, permanência e desenvolvimento de mulheres dentro da profissão. 

Para tanto, optou-se em realizar entrevistas semiabertas com mulheres fotojornalistas, de 25 a 

60 anos, que tem na profissão o seu principal meio de subsistência, com vínculos empregatícios 

formais e informais, atuantes na cidade de São Paulo.  

A partir da indicação de colegas fotojornalistas foi realizado um trabalho exaustivo de 

levantamento, seleção e contato com profissionais que correspondessem ao perfil traçado, 
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finalizando este processo com a entrevista de nove mulheres cujos perfis estão sintetizados no 

quadro abaixo. Em vista dos possíveis riscos de revelar a identidade das fotojornalistas optou-

se por substituir os seus nomes por outros fictícios, para também proporcionar maior liberdade 

de expressarem as suas percepções sobre as suas experiências profissionais. A opção por utilizar 

a substituição dos nomes verdadeiros das fotojornalistas por fictícios ao invés de números ou 

letras aconteceu para não abrir mão da dimensão humana dos relatos. 

 

Quadro 1 - Síntese do perfil das fotojornalistas entrevistadas 

Nome Idade Formação Profissional Vínculo Empregatício 

Tarsila 26 anos Jornalismo Informal 

Margarida 27 anos Jornalismo Formal 

Carolina 30 anos Jornalismo Informal 

Agatha 31 anos Jornalismo Informal 

Andrea 43 anos Cinema e Fotografia Informal 

Anna 43 anos Fotografia Informal 

Kátia 45 anos Publicidade e Jornalismo Informal 

Maria 51 anos Publicidade Formal 

Eve 54 anos Jornalismo Informal 

 

A partir das entrevistas foi realizada uma análise interpretativa com base em doze 

categorias criadas - segundo três eixos principais: relações de trabalho no fotojornalismo, 

definição da autoimagem profissional e relação entre trabalho e família - e do marco teórico 

construído: Análise do Discurso, tendo em vista as relações de gênero e poder em Pierre 

Bourdieu (2014) e Judith Butler (2015). Além disto, a configuração e o desenvolvimento 

históricos do fotojornalismo acontecem em consonância com os valores jornalísticos, segundo 

as definições de Jorge Pedro Souza (2004) e de Ciro Marcondes Filho (2000). 

O presente artigo apresenta um recorte desta pesquisa de mestrado delimitado em torno 

da categoria “Formação profissional” que trás indícios sobre os valores que norteiam a prática 

e as barreiras simbólicas, segundo Bourdieu (2014), enfrentadas pelas fotojornalistas no 
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momento de escolha da carreira, influenciando na sua inserção profissional. Com este trabalho 

espera-se contribuir para o avanço nas pesquisas sobre fotojornalismo, principalmente dentro 

da perspectiva de análise das relações de gênero presentes na atividade. 

 

Divisão dos papéis sexuais 

 

A formação dos estereótipos sociais está ligada, primeiramente, à defesa do gênero 

como apenas a interpretação cultural de um sexo natural, que inscreve as mulheres dentro da 

função reprodutiva, mais emotiva; logo, irracional e predisposta ao cuidado dos filhos e do 

ambiente doméstico. Enquanto aos homens atribui a racionalidade, objetividade e o 

pertencimento ao espaço público. A lógica essencialista alimenta todo um sistema que busca 

normalizar e interiorizar as divisões sexuais, como radicalmente opostas, a partir da perspectiva 

androcêntrica (BUTLER, 2015, p. 30). Desta forma, as atividades femininas recebem uma 

conotação inferior às masculinas, inseridas “naturalmente” nas carreiras de maior valorização 

social.  

Podemos entender os estereótipos sociais como a forma com que aos diferentes grupos 

são atribuídos sentidos, sem que, necessariamente, estes sejam negativos. Para Walter 

Lippmann (2008, p. 96), os estereótipos seriam imagens mentais que auxiliam os indivíduos a 

compreender e se situar no mundo, a partir da sua inscrição social. Um mundo que oferece 

conforto daquilo que é familiar ao indivíduo, que reúne e ajusta suas esperanças e onde qualquer 

inconformidade causaria um abalo em suas estruturas. Admite-se, assim, que nenhum 

estereótipo é neutro, pois “são as fortalezas da nossa tradição, e atrás de nossas defesas podemos 

continuar a sentir-nos seguros na posição que ocupamos” (LIPPMANN, 2008, p. 97). No caso 

dos gêneros, os estereótipos são, predominantemente, utilizados para o controle sobre os corpos 

das mulheres, limitando as suas possibilidades sociais, econômicas e cidadãs. 

As estruturas estabelecidas de gênero não são prejudiciais apenas para mulheres, mas 

para todos os que possuem corpos sexuados. Com efeito, o gênero corresponde a um manual 

de regras, instituído socialmente, que estabelece os códigos de atos e características definidores 

de cada gênero. Tal concepção, como argumentado por Butler (2015), está enraizada no ideal 

androcêntrico, que embute nas regras definidoras de gênero os espaços sociais a serem 

ocupados pelos gêneros, o que se reflete em uma divisão sexual do trabalho.  

Pierre Bourdieu (2014, p. 12) defende que dominação masculina, e o modo como ela é 

imposta e vivenciada, resulta de uma violência simbólica. Segundo a sua definição, a violência 

simbólica seria aquela “[...] violência suave, insensível às suas próprias vítimas, que se exerce 
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essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais 

precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento” 

(BOURDIEU, 2014, p. 12). Entretanto, o simbólico não deve ser entendido como irreal, ao 

passo que as suas consequências existem e são sentidas cotidianamente. Assim, a subjetividade 

das relações de dominação não é desprovida de uma objetividade, com a intenção de manter os 

privilégios atribuídos às atividades viris e objetivas, interpretadas pelo sistema de sentidos 

como essencialmente masculinas.  

O funcionamento desta economia de trocas simbólicas, segundo Bourdieu (2014, p. 

138), atribui esferas participativas diferentes para os gêneros, baseadas na distinção entre capital 

simbólico e capital produtivo. Dentro da lógica capitalista, as atividades que não são fonte de 

remuneração são estigmatizadas como improdutivas e desvalorizadas socialmente, enquanto as 

atividades remuneradas são consideradas produtivas, responsáveis por movimentar a economia, 

gerar subsistência e, ora, valorizadas. As mulheres ficariam responsáveis pela manutenção do 

capital simbólico, aquele que visa reforçar os laços sociais, vínculos de parentesco, o status da 

família, gestão da imagem pública, sua e dos seus, entre outros; enquanto aos homens cabe a 

responsabilidade pelo capital produtivo, que é entendido como aquele que gera riqueza por 

meio do trabalho “real”, assalariado e relevante socialmente.  

A atuação profissional das mulheres tende a misturar as esferas doméstica e trabalhista, 

pela falta de um delineamento claro desta fronteira, como acontece no universo masculino. O 

fenômeno ocorre muito em razão de as mulheres passarem a acumular as atividades produtivas 

e reprodutivas associadas às atribuições do seu gênero, sem conseguirem abrir mão do dever de 

dona de casa, o que adquire configurações e pesos diferentes conforme a classe social, etnia e 

localidade (BOURDIEU, 2014, p. 138-139).  

A própria noção de vocação profissional, segundo Bourdieu (2014, p. 86), estaria 

inscrita em um sistema simbólico que busca combinar espaços sexuados, a partir de suas tarefas, 

com o estereótipo de gênero culturalmente atribuído. As ‘expectativas objetivas’ de cada 

profissão estariam inscritas, implicitamente, nas definições que a estrutura reserva para as 

disposições de cada gênero. Estas seriam ainda reproduzidas também pela família e por toda a 

ordem social sobre a qual o cumprimento, por exemplo, das mulheres por optar seguir pelos 

caminhos conformados a seu gênero, pode ser fonte de recompensação. O que contribui para 

reforçar a “dicotomia sexual fundamental, tanto nos cargos, que parecem exigir a submissão e 

a necessidade de segurança, quanto em seus ocupantes identificados com posições nas quais, 

encantados ou alienados, eles simultaneamente se encontram e se perdem” (BOURDIEU, 2014, 

p. 86). 
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A divisão sexual do trabalho pode ser entendida como a distribuição bastante estrita das 

atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de seus locais, seus momentos, seus 

instrumentos, o que ratifica, a partir do funcionamento da ordem social, a dominação masculina 

na qual se alicerça. A força da ordem masculina é evidenciada pelo fato de que ela dispensa 

justificação, uma vez que a visão androcêntrica impõe-se como neutra. Mecanismo que explica 

a interiorização profunda que este sistema, baseado na ênfase da perspectiva masculina, ocupa 

na organização social. A distribuição de tarefas entende a existência de atividades mais 

significativas e merecedoras de reconhecimento que outras. E, sobre isto, Bourdieu (2014, p. 

88) atribui o crivo fundamental da participação masculina, e a consequente associação com as 

suas características “essenciais”, para determinar quais trabalhos serão entendidos como 

“superiores” do ponto de vista social.  

Assim, aos homens cabem todas as atividades associadas à objetividade, racionalidade 

e virilidade3, entendidas como compatíveis a profissões ditas qualificadas, e, em oposição, às 

mulheres seriam atribuídos os trabalhos “sem qualificação”, associadas à sua emotividade e 

passividade. As ‘expectativas objetivas’ de cada profissão estariam inscritas, implicitamente, 

nas definições que a estrutura reserva para as disposições de cada gênero. Estas seriam ainda 

reproduzidas também pela família e por toda a ordem social sobre a qual o cumprimento, por 

exemplo, das mulheres por optar seguir pelos caminhos conformados a seu gênero, pode ser 

fonte de recompensação.  

 

Fotojornalismo, jornalismo e relações de gênero 

 

A fotografia nasceu no ambiente positivista do século XIX, fruto de avanços científicos 

que ansiavam por encontrar um meio que permitisse a reprodução mecânica da realidade visual. 

A ambição era conseguir produzir um invento que pudesse ser o espelho da realidade, cuja 

autoridade seria incontestável, o que foi materializado na forma da máquina fotográfica 

(SOUZA, 2004, p. 24-26). Ao se identificar como produto científico, a fotografia 

automaticamente alcançou um valor mais elevado dentro do imaginário social, que atribui às 

ciências tidas como exatas uma maior confiabilidade em relação às demais formas de expressão, 

como a pintura e o texto. 

                                                
3 “A virilidade, entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, mas também como aptidão ao combate e 
ao exercício da violência (sobretudo em caso de vingança), é, acima de tudo, uma carga” (BOURDIEU, 2014, p. 
76, grifo do autor). A carga seria a possibilidade latente de o homem aumentar a sua honra, como meio de manter 
e aumentar a sua virilidade socialmente. 
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Segundo a divisão sugerida por Ciro Marcondes Filho (2000), que distingue a história 

do jornalismo em quatro fases, é possível estabelecer relações entre o estatuto privilegiado da 

fotografia em convergência com o jornalismo por meio da afinidade com os seus valores 

principais e remanescentes tanto da primeira fase do jornalismo, de disseminação do saber e 

conquista do direito à informação, quanto da segunda fase, de desenvolvimento de 

compromissos éticos para nortear a prática jornalística que se profissionalizava, como o 

surgimento dos conceitos de objetividade e imparcialidade. Desta maneira, estabelece-se uma 

relação entre a história da imprensa e a rápida assimilação da fotografia como forma de 

legitimar as suas coberturas, surgindo um relacionamento profícuo de exploração da linguagem 

visual como instrumento de enriquecimento informativo.  

A mudança para o segundo jornalismo - dividido por Marcondes Filho (2000, p. 48) de 

1830 até meados de 1900 -, é marcada pela evolução tecnológica, possibilitada por meio da 

inovação nos processos de produção do jornal a partir da metade do século XIX. Entretanto, já 

se delineava socialmente uma mudança cultural na forma de encarar a imprensa como instância 

de mediação do âmbito público, cuja importância vai abrir caminho para expansão e 

autossustentação da imprensa. A mudança cultural de mediação também será a gênese do 

estereótipo da dominância masculina sobre a imprensa, pois o estereótipo feminino construído 

e reforçado socialmente é incompatível com o domínio público. Apesar da posterior e gradativa 

apropriação das mulheres sobre o mercado de trabalho, a questão de tornarem-se mediadoras 

legítimas do âmbito público irá ser reconfigurada ao longo do tempo, mas ainda influenciando 

no preenchimento dos quadros profissionais do jornalismo até os dias atuais, como no caso do 

fotojornalismo. 

 Outra questão de relevância na história do fotojornalismo acontece no desvelamento da 

sua vocação noticiosa durante a cobertura de guerras, conhecidas como temáticas das primeiras 

reportagens fotográficas publicadas. A assimilação da fotografia pela imprensa, ao longo das 

três revoluções delimitadas por Jorge Pedro Souza (2004), se apropriou da prerrogativa 

existente da dominância masculina sobre o jornalismo, somada ao florescimento do 

fotojornalismo durante guerras, e reforçou a formação do estereótipo da atividade como 

masculina, ao reconhecer as qualidades “essenciais” atribuídas ao gênero como prerrogativas 

para sua prática, a exemplo da virilidade, objetividade e dedicação à produção de capital 

produtivo. A configuração cultural do estereótipo do fotojornalismo seria contraditória em 

relação ao estereótipo feminino de fragilidade, emotividade, falta de competitividade, fazendo 

com que a cultura profissional construída desestimule a participação feminina e cobre um 

desempenho superior delas para se afirmarem e permanecerem. 
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De maneira geral, podemos perceber que as principais tendências protagonizadas pelo 

jornalismo, como a sua posterior industrialização e massificação, irão influir na apropriação 

que a imprensa fez do fotojornalismo, e, consequentemente, geraram mudanças nas rotinas, 

processos adotados, na configuração do mercado e na própria maneira de reconhecer a atuação 

dos seus profissionais. Durante o quarto jornalismo (MARCONDES FILHO, 2000, p. 58), da 

década de 1970 até os dias atuais, a imagem se torna um elemento-chave para pensar a notícia, 

pois dentro da cultura imagética exacerbada os fatos precisam ser vistos para se tornarem mais 

próximos dos leitores.  

As agências fotográficas, firmadas como as grandes responsáveis por alimentar os 

jornais e revistas desde a segunda revolução do fotojornalismo (SOUZA, 2004, p. 152), 

competem entre si pelo domínio do mercado de negociação regional, utilizando como arma o 

valor de vendagem das imagens, segundo o relato da maioria das fotojornalistas entrevistas 

durante a pesquisa. O surgimento e o processo de consolidação histórico das agências 

fotográficas são resultados da cultura industrial do jornalismo, de aumento na demanda por 

imagens e aceleração no ritmo de cobertura, aliado à mudança de modelo de negócios, 

estimulada pela maior permeabilidade da informação pela internet, causando o enxugamento 

das redações. 

A apreensão dos valores jornalísticos, éticos e de critérios de noticiabilidade, no bojo de 

cobranças para coberturas cada vez de maneira mais dinâmicas, destaca a formação em 

jornalismo como um dos possíveis diferenciais capazes de destacar a produção dos(as) 

profissionais, empenhados em concentrar na sua cobertura visual os principais elementos 

informativos necessários para se manterem competitivos dentro de um mercado concorrido 

como o do fotojornalismo atual.  

 

Formação profissional: entre a preparação e o desestímulo 

 

A análise da formação das fotojornalistas entrevistadas, segundo o quadro 1, mostra que 

todas possuem nível superior e aponta a tendência, em várias faixas etárias, da graduação em 

jornalismo. Apesar de nenhuma delas, jornalista ou não, defender a obrigatoriedade da 

formação específica na área, a maior parte reconhece como fundamental aos fotojornalistas a 

compreensão das especificidades contidas dentro da prática da atividade. Uma das prerrogativas 

mais importantes para o sucesso dentro da profissão é o domínio sobre os critérios de 

noticiabilidade e o conhecimento para utilizá-los para produzir imagens informativas, bem 

contextualizadas, e competitivas como explica a entrevistada Carolina, 30 anos: 
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Uma coisa que eu vejo muito no mercado do fotojornalismo, o pessoal que está na 
rua, ter uma formação em jornalismo ajuda muito a saber o que é notícia mesmo para 
foto. Às vezes, tem muita foto que é só um registro, que qualquer pessoa que estiver 
passando na rua faz, e aí você tem a foto que tem a informação, que tem um contexto. 
Isso faz muita diferença. Embora o mercado esteja cheio de gente que não tem 
formação nenhuma. E nem acho que tipo “ai, é obrigatório ter formação!”, mas acho 
que alguma base é importante ter. Acaba fazendo a diferença no trabalho final. 

Ao ter conhecimento para reconhecer e delimitar o assunto principal da pauta, aliado à 

necessidade de estar bem informado e dominar a técnica fotográfica para transmitir maior carga 

informativa possível, o trabalho do(a) fotojornalista passa a apresentar diferenciais em relação 

ao registro de leigos, repórteres-cidadãos, aumentando a sua chance de sucesso. A formação 

em jornalismo seria vista como um diferencial dentro da carreira, uma forma de se prepararem 

melhor para os desafios atuais do fotojornalismo, pois tão importante quanto o domínio técnico 

dos aparatos fotográficos e dos programas de tratamento de imagens, está a assimilação dos 

critérios de noticiabilidade e dos limites éticos de atuação. 

Apesar da valorização da formação em jornalismo, dentre as tantas especialidades 

disponíveis dentro da área - como radiojornalismo, assessoria de imprensa e telejornalismo - os 

relatos das fotojornalistas revelam a influência dos estereótipos de gênero no momento desta 

escolha profissional, pois sentem um contexto que distancia as mulheres da identificação com 

a carreira. A entrevistada Carolina, 30 anos, avalia que a própria formação profissional na 

universidade não estimula o fotojornalismo como um caminho de atuação também feminino:  

E eu acho que quando você vai fazer uma faculdade de fotojornalismo ou de 
jornalismo, uma coisa assim... Eu não sei se é uma coisa do mercado mesmo, mas 
acabam te levando para um outro caminho. Acabam sabe...meio que levando as 
mulheres para longe disso! Eu, pelo menos, senti isso. Eu não tive tipo “não, isso 
aqui serve para mulher também”. Mas eu acho que acaba sendo tudo resultado da 
sociedade que a gente vive mesmo de colocar a mulher no seu “devido espaço” que 
você não vai colocar um capacete, uma máscara de gás e ir para rua fotografar um 
protesto, porque você é menina. 

O discurso de Carolina, 30 anos, explicita a contradição social existente entre o 

estereótipo de atividade profissional feminina e o estereótipo criado sobre o fotojornalismo, e 

um dos pontos mais críticos desta incongruência aparece na questão da apropriação do espaço 

público pelas mulheres, que ainda são resguardadas em atividades entendidas como mais 

seguras, sem o risco de exposição física às situações perigosas existentes nas ruas.  

Igualmente, durante o momento da escolha da especialidade profissional, a entrevistada 

Agatha, 31 anos, pondera que a falta de preocupação em apresentar expoentes femininas dentro 
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da atividade pode consistir em mais uma barreira simbólica que desestimula as mulheres a se 

identificarem com a profissão.  

E aí foi muito importante depois que eu comecei a buscar umas referências de 
mulheres, e aí conheci, né? Então são fotógrafas ótimas e todas elas, a maioria, tem 
isso de história assim. É um “clube da bolinha”. É uma profissão sexista. O porquê, 
ninguém sabe direito. Eu acredito, eu chuto dizer que seja por falta desse tipo de 
coisa, desencorajamento “oh, tem que carregar muito peso!”, “oh, mas é perigoso!”. 
Então eu acho que uma hora a mulher desencana... “ah, melhor não ir mesmo”. Mas 
é difícil alguém que encoraja, sabe? “Ah, que legal! Vai mesmo!”. Talvez seja por 
isso. Mas, de fato, tem pouca mulher [na profissão] e não é só no Brasil, é no mundo 
né? 

O relato da experiência pessoal da fotojornalista deixa transparecer o quão difícil é optar 

em seguir um caminho não conformado à expectativa de gênero, uma vez que argumentos 

contrários operam simbolicamente uma delimitação entre atividades masculinas e femininas. E 

a conformidade em seguir uma carreira caracterizada como feminina culturalmente pode ser 

fonte de recompensação, ao não suscitar questionamentos sobre a adaptação profissional, como 

no caso de precisar carregar muito peso ou enfrentar situações mais arriscadas, pois todas estas 

características estão inscritas no estereótipo masculino de virilidade e caracterizam a profissão. 

Como visto anteriormente, Bourdieu (2014, p. 86) sinaliza que a própria noção de 

vocação profissional se articula dentro de um sistema simbólico que busca influenciar na 

combinação de espaços sexuados, a partir de suas tarefas, com o estereótipo de gênero 

culturalmente atribuído. Desta forma, as declarações destas fotojornalistas oferecem indícios 

de que o estereótipo da atividade fotojornalística seria conflitivo com o estereótipo feminino, 

pelo desencorajamento das estudantes em se lançar em coberturas de protestos, expostas a 

situações complexas de vulnerabilidade, carregando equipamentos pesados, questões que 

rompem com o ideal feminino de fragilidade, emotividade e ainda pela falta de pertencimento 

das mulheres ao ambiente público, cenário preponderante da atividade.  

A falta de identificação com a profissão também é influenciada pela falta de 

apresentação de ícones femininos na atividade, pois as contribuições femininas existem em 

todas as épocas, mas foram progressivamente apagadas ou diminuídas da história do meio. A 

historiadora da fotografia, Naomi Rosenblum (2000, p. 7), denuncia que pesquisas recentes 

sugerem que até relativamente pouco tempo atrás o trabalho de mulheres fotógrafas não recebeu 

a devida consideração. Ela defende, segundo registros, que as mulheres estiveram ativamente 

envolvidas com a fotografia desde que o meio foi introduzido, em 1839. E o fato de elas não 

serem lembradas se explica, em boa parte, pela seleção do que seria lembrado ter sido realizada 
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por estudiosos do sexo masculino. Afinal, a história, como tantas outras áreas do conhecimento, 

não está livre de tendências e visões de mundo hegemônicas. 

Em 1958, por exemplo, Rosenblum (2000, p. 7) aponta que nenhuma mulher era citada 

por líderes da fotografia na seleção dos “10 maiores fotógrafos”. O problema reside no fato de 

as mulheres terem sido consistentemente diminuídas da história geral do meio, de onde a maior 

parte das pessoas obtém o conhecimento para se desenvolver na fotografia. O que contribui 

para a criação e reforço do estereótipo da irrelevância e falta de pertencimento das mulheres 

dentro da área, uma vez que a maioria dos profissionais sempre foram homens e a sua produção 

recebeu maior reconhecimento. Um indicativo, da própria ascensão do reconhecimento 

profissional geral das mulheres pela sociedade, está representado na comparação da 

pesquisadora: “por exemplo, a revisão de Beaumont Newhall`s, de 1982, do seu influente 

History of Photography from 1939 to the Present Day lista 14 mulheres – três mais do que a 

revisão Newhall`s de 1964, da qual tinha duas a menos do que a edição original de 1949” 

(ROSEMBLUM, 2000, p. 7, tradução nossa). O crivo principal para o reconhecimento seria a 

própria participação masculina, em um reforço da naturalização da divisão sexual de gênero 

operada sobre a fotografia e, consequentemente, no fotojornalismo.  

Como sinalizado anteriormente, a mudança cultural operada durante o segundo 

jornalismo produziu a caracterização da imprensa como de dominância masculina ao 

estabelecê-la como instância de mediação do âmbito público (MARCONDES FILHO, 2000, p. 

48). Assim, a construção simbólica do afastamento das mulheres da especialização no 

fotojornalismo, presente nos discursos das profissionais, é condizente com a cultura profissional 

construída social e historicamente, pois ao posicioná-las ao lado da defesa do interesse público 

há o consequente afastamento do domínio privado, esfera legitimamente de preponderância 

feminina dentro da atribuição de papéis sexuais. O fotojornalismo ainda representa um 

alargamento dentro da apropriação perante o domínio público, pois além da incumbência de 

representar o interesse público, em consonância com os valores jornalísticos, ainda pesaria 

sobre as profissionais a permanente vivência do espaço público, em um duplo rompimento com 

a expectativa de atividade profissional feminina.  

 

Considerações finais 

 

Procuramos entender, nesta pesquisa exploratória, a influência cultural e histórica dos 

papéis atribuídos de gênero sobre a formação profissional e inserção de mulheres dentro do 

fotojornalismo paulistano. O fotojornalismo consiste em uma área de especialização dentro do 
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jornalismo, assim como o radiojornalismo e telejornalismo, possuindo as suas especificidades 

expressivas e rotinas de trabalho norteadas pela ética jornalística. Entretanto, referências 

passadas e presentes demonstram que a sua ocupação profissional feminina permanece 

diminuta, na contramão da trajetória de ocupação das redações brasileiras, atualmente 

majoritariamente femininas, evidenciando uma relação conflitiva entre o estereótipo social 

feminino e o da profissão.  

Como há uma lacuna nos estudos sobre fotojornalismo, dedicados a investigar a prática 

ou dar voz aos seus profissionais, torna-se relevante levantar indícios a partir dos depoimentos 

de mulheres fotojornalistas envolvidas com a prática, para compreender a complexa realidade 

em que elas estão imersas. A análise dos perfis das profissionais entrevistadas para a pesquisa 

apontou a tendência de formação em jornalismo e, sobre esta ótica, buscou-se compreender 

como a disposição em estudar as especificidades da imprensa influencia a inserção e 

desenvolvimento das fotojornalistas.  

A construção discursiva sobre as características de cada gênero segue a lógica funcional, 

colocando as mulheres inscritas na função reprodutiva, entendidas como mais emotivas, 

pertencentes ao ambiente doméstico do cuidado da família, enquanto aos homens cabe a função 

produtiva de sustentar a família, alinhada com a expressão de virilidade, objetividade e 

pertencimento ao espaço público e das decisões relevantes, segundo Butler (2015) e Bourdieu 

(2014).  

A partir destes preceitos sobre o fotojornalismo foi construído social e historicamente o 

estereótipo de atividade masculina, tanto pelo reconhecimento social da imprensa como 

instância de mediação do âmbito público, durante o segundo jornalismo de Ciro Marcondes 

Filho (2000), afirmando a dominância masculina sobre a imprensa, quanto pelo reconhecimento 

do papel informativo do fotojornalismo em tempo de conflitos armados, vinculando a sua 

prática a expressão de características viris como coragem e virilidade para enfrentar coberturas 

de vulnerabilidade complexas.  

Dentro deste contexto, a tendência apontada pelos perfis das fotojornalistas 

entrevistadas pela formação em jornalismo reúne dois principais indicativos sobre a atividade 

e a forma como as profissionais enfrentaram barreiras simbólicas para ingressar na profissão. 

A dedicação em estudar as especificidades da imprensa, compreender os critérios de 

noticiabilidade, ética e rotinas produtivas demonstra consistir em um diferencial dentro de uma 

carreira aberta à assimilação de mão de obra generalizada. Visto que a produção de imagens 

jornalísticas carece do conhecimento para distinguir durante a cobertura dinâmica de pautas os 
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elementos informativos chave para a notícia e traduzi-los por meio da técnica fotográfica, em 

um equilíbrio harmônico.  

A formação universitária também demonstra a dificuldade em seguir um caminho não 

conformado ao estereótipo de gênero atribuído culturalmente. Os depoimentos revelam a 

percepção de que existiria um apelo para que elas fossem direcionadas para outras 

especialidades dentro do próprio jornalismo, mais seguras e caracterizadas como femininas ao 

invés do fotojornalismo. Além disso, a falta de preocupação em apresentar expoentes femininos 

na atividade completa uma maneira subjetiva de violência simbólica ao negar às mulheres o 

estatuto de representantes legítimas do âmbito público, conceito ainda mais alargado dentro da 

prática do fotojornalismo.  
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