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Resumo 

 

O presente estudo objetiva analisar como os principais jornais brasileiros utilizam 

o Instagram para abordar os assuntos referentes à guerra. Trata-se de um estudo 

documental do tipo exploratório, onde foram analisadas as narrativas de 20 fotografias de 

guerra publicadas nos perfis de Instagram de três grandes jornais brasileiros (Folha de 

São Paulo, Estado de São Paulo e O Globo). Constatou-se que as fotografias de guerra 

publicadas por estes jornais não foram produzidas a partir de dispositivos móveis 

conectados ao aplicativo. Por fim, a narrativa geral que se extrai do presente estudo 

caminha entre a explicitação da barbaridade referente à própria realidade de guerra, que 

merece ser retratada e debatida, mas também à sua espetacularização e sensacionalismo, 

que mistifica e pouco contribui para as discussões sobre o tema. 
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Introdução 

 

As tecnologias móveis não são novidades no jornalismo. Pelo contrário, 

perpassam toda sua história técnica de registro, manipulação de dados ou transporte de 

informações-notícias. Gutenberg, ao inventar os tipos móveis, por volta de 1545, já 

caracterizava essa noção de mobilidade da imprensa deslocando a produção de livros e 

publicações através dos artefatos mobilizadores dessa condição.  

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
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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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Celulares, smartphones, câmeras, tablets e similares (aliados às redes sem fio 

como 3G, 4G e Wi-Fi) reposicionam as discussões sobre jornalismo e mobilidade por 

possibilitarem práticas emergentes associadas ao seu uso. O trabalho realizado pelo 

coletivo NINJA nas manifestações de junho de 2013, com repórteres em campo apurando, 

editando, enviando do local, ou conduzindo sessões de transmissão ao vivo por meio de 

celulares 3G auxiliadas por aplicações de streaming, é exemplo de jornalismo móvel. 

Além disso, os dispositivos móveis se mostram cada vez menores e mais discretos, 

tornando-se funcionais na manipulação em contextos de conflito e guerra. 

Dentro deste contexto de compartilhamento imediato, o Instagram vem se 

mostrando como uma ferramenta que pode auxiliar o jornalismo na divulgação das 

notícias. O Instagram é uma rede social de compartilhamento de fotografias por meio de 

perfis pessoais ou comerciais, os quais são gerenciados exclusivamente por meio do 

aplicativo Instagram, que é disponível somente para dispositivos móveis. Este aplicativo 

permite o tratamento da imagem por meio de filtros que fazem referência às fotografias 

antigas e às câmeras Lomográficas, além disso as fotos podem ser postadas no formato 

quadrado, que lembram as antigas câmeras instantâneas. Atualmente, o Instagram possui 

700 milhões de usuários ativos mensalmente que fazem diariamente 250 milhões de 

postagens, entre fotos e vídeos.  

Nos últimos anos, o jornalismo tem utilizado a rede social de forma abrangente, 

tratando dos mais diversos assuntos, das mais diversas editorias. Até mesmo assuntos 

como as guerras no Oriente Médio vem, por meio do fotojornalismo, abordadas no 

Instagram. O fotojornalismo de guerra é o gênero fotográfico que se ocupa de registrar 

os conflitos e possíveis desdobramentos.  

A partir da II Guerra Mundial a fotografia de guerra vai ocupar 

lugar privilegiado no contexto do fotojornalismo, transformando 

profundamente a concepção de reportagem fotográfica. O 

fotojornalismo que, a partir daí se estabelece, fala no singular, em 

primeira pessoa. A fotografia de guerra agora é vista como 

reportagem de primeira linha, produzida por profissionais 

conhecidos e experientes que agregam uma forte sensibilidade 

artística à reportagem do fotojornalismo. (FERREIRA, 2015) 

 

Os debates sobre o uso do Instagram na cobertura fotográfica de conflitos e guerra 

abrem toda uma série de questionamentos sobre o potencial informativo do aplicativo, 

que prioriza a imagem, ao se tratar de assuntos complexos.  
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A partir do explicitado anteriormente, o presente estudo tem como objetivo geral 

analisar a como os principais jornais brasileiros têm feito uso do Instagram para abordar 

os assuntos referentes à guerra. Adicionalmente, almeja-se analisar as dimensões técnica 

e ética das imagens produzidas, bem como compreender o processo de construção das 

narrativas foto-jornalísticas a partir do uso dessas novas tecnologias e as possibilidades 

estéticas que proporcionam. 

 

Método 

 

O trabalho que se segue caracteriza-se como pesquisa documental que segundo 

Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), “é um procedimento que se utiliza de métodos e 

técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos” 

(p. 05), cuja principal característica “é que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas 

podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois” (MARCONI; 

LAKATOS, 2010). Dado o caráter inovador e pouco explorado da utilização de perfis no 

Instagram por grandes jornais brasileiros, a pesquisa do tipo exploratória se apresenta 

como mais viável, já que, segundo Gil (2008), “Pesquisas exploratórias são desenvolvidas 

com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 

fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 

explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis” 

(p. 27)  

A escolha dos jornais se deu baseada no ranking da Associação Nacional de 

Jornais (ANJ) do ano de 2015, da onde foram escolhidos os 5 primeiros jornais de maior 

média de circulação digital: Folha SP, O Globo, Estado de SP, Super Notícia e Estado de 

Minas. Destes cinco jornais, apenas quatro mantém perfis ativos no Instagram. O jornal 

Super Notícia, apesar de ter dois perfis na rede social, não efetua atualizações em nenhum 

deles. Apenas três perfis de jornais possuem postagens relativas ao tema Guerra no 

período escolhido. O veículo O Estado de Minas concentra suas publicações no âmbito 

nacional e por isso, publicações relativas à guerra não foram encontradas neste perfil. 

Logo, três perfis de grandes jornais são viáveis para a coleta das imagens a serem 

analisadas. 
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Os quatro primeiros meses do ano de 2017 foram escolhidos como recorte 

temporal, devido à periodicidade da coleta, que ocorreu em meados de maio de 2017, e 

por compreender um terço de um ano, que representa uma temporalidade capaz de 

orientar para a realização de prognósticos e generalizações, guardadas as devidas 

proporções.  

No processo de definição dos critérios de inclusão para a seleção de fotografias, 

deparou-se, primeiramente com a necessidade de conceituar “guerra”. De acordo com o 

dicionário Michaelis4, guerra está definida como “Luta armada entre nações, etnias 

diferentes ou partidos de uma mesma nação, por motivos territoriais, econômicos ou 

ideológicos; qualquer luta ou combate com ou sem armas; combate, conflito, disputa”. 

Sendo assim, fotografias que expressaram essa realidade foram selecionadas, bem como 

as que abarcaram as consequências destes embates, como no caso da cobertura de mortes, 

restos e escombros, situação de refugiados, dentre outras. 

Por fim, para análise das fotografias selecionadas, utilizou-se a análise de 

narrativa (SHORT, 2013), que pressupõe a observação de sentido, coerência e senso de 

ritmo de uma determinada imagem. Dessa forma, os componentes das fotografias 

analisadas foram decompostos, buscando compreender a dinâmica existente entre eles e, 

consequentemente, o sentido e intencionalidade das imagens. Este processo foi realizado, 

num primeiro momento, em cada fotografia separadamente para que, posteriormente, 

fosse possível comparar e generalizar os resultados referente a todo o material coletado, 

chegando, assim, a uma narrativa comum (SHORT, 2013). Adicionalmente, algumas 

informações das fotografias, tais como, data, evento, localidade, autor e agência de 

notícias, para fins de catalogação e descrição. 

 

Resultados 

 

Caracterização da amostra 

 

O Quadro 1 apresenta a listagem de fotografias que constituíram a amostra do 

presente estudo. Ao todo, 18 postagens preencheram os critérios de inclusão, sendo 

selecionadas para compor a amostra do presente estudo. Em apenas uma postagem, feita 

pelo jornal O Globo, foi utilizado um recurso de envio de mais de uma imagem por 

                                                 
4 http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=Guerra 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=Guerra
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publicação no aplicativo, reunindo quatro imagens de um mesmo evento. O Estadão 

utilizou um recurso de colagem para postar duas fotos de um mesmo contexto em uma 

imagem única. Além disso uma mesma fotografia foi publicada pelos três jornais. Sendo 

assim, destas 18 postagens, extrai-se um total de 20 fotografias produzidas em contextos 

de guerra, durante as batalhas em si ou em seus desdobramentos. 

Dos três perfis de jornais analisados, foi possível observar que apenas o jornal 

Folha de São Paulo faz utilização de hashtags que remetam ao assunto da postagem. 

Tanto O Globo como o Estadão utilizam apenas uma hashtag referente ao nome do 

próprio veículo. 

De todas as imagens, 13 delas foram produzidas na Síria, três no Iraque, duas no 

Afeganistão e outras duas em campos de refugiados sírios na Europa. A imagem que se 

repete nos três perfis é uma fotografia de um pai chorando abraçado duas crianças mortas 

depois de um ataque químico que aconteceu na cidade de Khan Shikhoun, na Síria.  

Nenhuma das fotografias que compõem a amostra foi produzida pelo próprio 

veículo que fez a publicação.  Todas as imagens são provenientes de agências 

internacionais de notícias ou jornais, das quais, 7 são da Agence France-Presse (AFP), 6 

são da Associated Press (AP), 2 são da Reuters, 1 da Cable News Network (CNN), 1 do 

The New York Times (NYT), 1 da Agência EFE (EFE), 1 da Xinhua e em 1 não há 

informação de autoria ou agência responsável. Além disso, nenhuma fotografia foi 

produzida por fotógrafo brasileiro.  

De todas as publicações, a Folha de São Paulo informou os nomes de todos os 

fotógrafos e agências de notícias em um total de 7 postagens. Já o jornal O Globo, em um 

total de 5 publicações, deu os créditos a apenas dois fotógrafos e a todas as agências de 

notícias. E, o Estadão trouxe informações de autoria de 3 fotógrafos e de 4 agências de 

notícias em um total de 5 postagens. Uma das fotografias já havia sido premiada no World 

Press Photo Award 2017 na categoria Vida Diária. O Título da fotografia é “As vítimas 

silenciosas de uma guerra esquecida” da fotógrafa Paula Bonstein da Associated Press. 

 

Análise das fotografias 

 

Das 20 imagens, em 16 delas haviam pessoas; destas, 10 tinham crianças como 

personagens. Em duas delas, essas crianças estavam, segundo a legenda feita pelos 

jornais, mortas. Em cinco das imagens coletadas haviam pessoas em situação de choro 
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e/ou desespero. Tais características podem ser observadas na Figura 1. Apesar do 

contexto de guerra e das imagens em que haviam crianças mortas, não foi encontrado 

registro de ferimentos, sangue ou dilacerações em nenhuma das fotografias. 

 

Quadro 1: Listagem e descrição das fotografias incluídas no presente estudo 

O ESTADO DE SÃO PAULO 

Data Evento Local Fotógrafo Veículo 

19/03/17 Família abandonando Mossul para 

fugir de ataques. 

Iraque Suhaib Salem Reuters 

05/04/17 Ataque com armas químicas na Síria. Síria Alaa Alyousef Associated Press 

07/07/17 Míssil é lançado de navio americano 

a uma base aérea da Síria. 

Síria Seaman Ford Williams Agência EFE 

13/04/17 Lançamento da maior bomba não 

nuclear pelos EUA no Afeganistão. 

Afeganistão Não informado New York Times 

18/04/17 Fotógrafo resgata crianças da 

explosão de um ônibus. 

Síria Não informado   Não informado 

O GLOBO 

Data Evento Local Fotógrafo Veículo 

18/02/17  Menino ferido a bomba em Cabul. Afeganistão Paula Bronstein Associated Press 

05/04/17  Ataque com armas químicas na Síria. Síria  Não informou Associated Press 

06/04/17  Ataque com armas químicas na Síria. Síria  Não informou CNN 

07/04/17  Ataque com armas químicas na Síria. Síria  Não informou Agence France-Presse 

25/04/17  Menino brincando em frente a uma 

parede bombardeada. 

Síria  Abd Doumany Agence France-Presse 

FOLHA DE SÃO PAULO 

Data Evento Local Fotógrafo Veículo 

12/01/17 Onda de frio nos acampamentos de 

refugiados sírios na Europa. 

Europa Muhammed Muheisen Associated Press 

14/01/17 Realidade em acampamentos de 

refugiados na Europa. 

Grécia Muhammed Muheisen Associated Press 

28/01/17 Área de petróleo incendiada pelo ISIS 

no Iraque. 

Iraque Muhammad Hamed Reuters 

31/01/17 Criança brincando em escombros em 

Daara. 

Síria Mohamad Abazeed Agence France-Presse 

04/02/17 Lutador sírio acaricia cachorro. Síria Amer Almohibany Agence France-Presse 

20/03/17 Disparo de míssil contra posições 

Estado Islâmico. 

Iraque Asmaa Waguih Xinhua 

07/04/17 Míssil é lançado de navio americano 

a uma base aérea da Síria. 

Síria Seaman Ford Williams Agence France-Presse 

05/04/17 Ataque com armas químicas na Síria. Síria Alaa Alyousef Associated Press 

Fonte: Da Autora 
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Figura 1: Fotografia de um pai abraçado a seu filho morto 

 

Fonte: Instagram O Globo (https://www.instagram.com/p/BSmAvDVDywi/) 

 

Pode-se observar a predominância de imagens produzidas em ambientes externos, 

mas marcados por escombros, paredes destruídas, restos de construções, provenientes das 

disputas, onde o piso era constituído basicamente por terra, pedras, restos de construções 

e vegetação seca, conforme ilustrado pela Figura 2. Há ainda fotografias, num menor 

número, que retratam outros contextos da guerra, como, por exemplo, as feitas em 

enfermarias e necrotério.  

Além disso, havia em maior número fotografias com baixas temperaturas de cor, 

ou seja, aquelas que apresentam luzes amareladas/alaranjadas. Em metade das imagens o 

recurso de desfoque no segundo plano da fotografia estava presente. 

Os planos de enquadramento observados variaram entre Grande Plano Geral, 

Plano Geral, Plano Médio, Plano Americano e Plano Detalhe/Close. Destes, o que mais 

apareceu foi o plano médio. De todas as fotografias, oito apresentaram o formato 

quadrado, que é uma proposta de recorte de imagem do aplicativo. Em outras 12 

fotografias, foram mantidos os seus formatos retangulares na orientação horizontal e 

nenhuma imagem estava na vertical. 
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Figura 2: Criança brincando com bolhas em meio a escombros da guerra 

 

Fonte: Instagram Folha de São Paulo (https://www.instagram.com/p/BP8ajMvB1vc/) 

 

Com relação às regras de composição, a maioria das fotografias se apresentaram 

fora das especificidades estabelecidas pelas regras, e em muitas imagens os personagens 

apareciam centralizados. Apesar disto, a regra de composição observada em mais fotos 

foi a regra dos terços.   

 

Discussão 

 

Foi possível observar que as imagens da amostra são de agências internacionais 

de notícias. Logo, é possível supor que estas imagens não foram produzidas a partir dos 

dispositivos móveis em que os perfis de cada jornal estão conectados ao aplicativo. A 

partir disso, pode-se afirmar que, em se tratando de assuntos de guerra, os jornais não 

fazem uso do Instagram por considerar seu potencial de praticidade e agilidade ao se 

compartilhar fotos do próprio dispositivo instantaneamente. Dessa forma, questiona-se se 

os jornais vêm usando o Instagram, não pelo seu potencial de atender a uma demanda 

imediatista, mas como estratégia de marketing, que transforma as notícias em 

mercadorias e as vendem “da mesma forma que são vendidas outras mercadorias na 

sociedade” (MARCONDES FILHO, 2009, p.106).  

Apesar do contexto de guerra, imagens de corpos, sangue etc. não compuseram a 

amostra.  Entretanto, em metade das imagens apareciam crianças, de diferentes formas, 

até mesmo mortas. Este fator pode ser considerado para apontar um viés sensacionalista 

https://www.instagram.com/p/BP8ajMvB1vc/
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destes jornais, que segundo Marcondes Filho, “(...) extrai do fato, da notícia, a sua carga 

emotiva e apelativa e a enaltece” (MARCONDES FILHO, 1986 apud ANGRIMANI, 

1995, p.15).  Se por um lado esta é uma forma eficaz de chamar a atenção para 

determinados assuntos, por exemplo, a morte de crianças inocentes em uma guerra, por 

outro, sua utilização no Instagram, que é uma rede que prioriza a imagem, não permite 

que o assunto seja aprofundado a ponto de informar o leitor sobre todas as questões que 

estão por trás desta guerra. Apenas mostra a morte de crianças, mas não contextualiza 

para informar adequadamente os porquês destas mortes e quem são os causadores disto. 

Sendo assim, pode-se questionar qual é a efetividade informativa do aplicativo a respeito 

de assuntos complexos, como política, ciência, saúde etc. 

O Instagram, em geral, se apresenta como reflexo da cultura hegemônica vigente 

que tende a olhar para determinadas realidades e contextos de forma estática, reduzindo-

os à uma reprodução imagética, que perde sua complexidade e dinamicidade, ou como 

Vilém Flusser denomina, a partir de um viés idolatrizante, que seria uma inversão da 

função das imagens, que deveria ser a de mediatizar o homem e a sociedade. Nesse 

sentido, as imagens são concebidas erroneamente como reproduções da realidade em si e 

os homens passam a viver em função delas (FLUSSER, 1985).  Sendo assim, “embora as 

fotografias sejam construções das ações tomadas por fotógrafos e editores, o jornalismo, 

no dia-a-dia das redações, irá usá-las – em um plano institucional – como simples 

espelhos dos eventos que elas descrevem”. (FERREIRA, 2015, p. 02). 

De modo geral, conclui-se que, apesar da análise de três diferentes jornais, as 

narrativas mostraram muito mais similaridades do que diferenças, inclusive, com a 

utilização de fotografias semelhantes pelos veículos jornalísticos. Assim, foi possível 

observar que a narrativa geral que se extrai do presente estudo caminha entre a 

explicitação da barbaridade referente à própria realidade de guerra, que merece ser 

retratada e debatida, mas também a sua espetacularização e sensacionalismo, que 

mistifica e pouco contribui para as discussões sobre o tema. 

Por fim, é importante frisar que as relações entre jornais e Instagram constituem 

um fenômeno pouco explorado. O presente estudo deixa implicações para pesquisas 

futuras, como por exemplo, analisar a utilização do Instagram pelas agências 

internacionais de notícias, ou compreender a o potencial informativo do aplicativo ao se 

tratar de editorias que tratam de assuntos complexos. Nesse sentindo, faz-se necessário 
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novos estudos sobre a plataforma, suas potencialidades e limitações e possíveis formas 

de se fazer jornalismo de qualidade inserido em redes sociais.  
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