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RESUMO: 

 

Embora a discriminação de gênero no mercado de trabalho não seja novidade, no 

jornalismo e no fotojornalismo, há poucas informações sobre a situação no Brasil. 

Dados indicam que as mulheres têm nível de escolaridade superior aos homens, são 

maioria nas redações, mas os cargos de chefia e a atividade fotojornalística parecem 

estar destinados quase que exclusivamente aos homens, que também são destaque 

nas premiações. Um caso extremo ocorre na categoria Fotografia no Prêmio Esso de 

Jornalismo. Em 55 anos de prêmio, apenas duas mulheres tiveram seu trabalho 

reconhecido: Isa Nigri e Wania Corredo, essa última uma das fundadoras do 

Movimento Fotógrafas Brasileiras, que visa ao protagonismo feminino, como reação 

ao fato de as mulheres serem muitas vezes marginalizadas na profissão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Discriminação de gênero; Fotojornalismo; Prêmio Esso de 

Jornalismo; Fotógrafas Brasileiras. 

 

I. INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa tem como objetivo prospectar como as mudanças no mercado de 

trabalho brasileiro e a regressão no processo de igualdade entre homens e mulheres 

pode afetar o fotojornalismo no país, tendo como amostragem os trabalhos vencedores 

da categoria Fotografia do Prêmio Esso de Jornalismo, desde a sua criação, em 1961. O 

artigo está dividido em três partes: A primeira irá tratar do contexto histórico do 

fotojornalismo no Brasil e no mundo e de suas implicações para as desigualdades entre 

homens e mulheres, sejam em termos de salários, de inserção, de escolaridade ou de 

reconhecimento. A segunda abordará o Prêmio Esso de Fotografia, mostrando qual o 

reconhecimento que as fotojornalistas estão tendo nessa premiação na medida em que se 

quantificará a presença de mulheres como premiadas. A terceira seção irá abordar sobre 
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algumas reações das fotojornalistas, como o movimento Fotógrafas Brasileiras, que 

surgiu em novembro de 2016. 

O relatório The Global Gender Gap Report 2017 do Fórum Econômico Mundial 

mostra o Brasil na 90° posição no índice global de desigualdade de gênero, caindo 11 

posições com relação ao ano anterior. O país também se caracteriza como o 83° no 

índice relacionado à participação econômica e oportunidades. Contudo, no quesito de 

paridade salarial, o país se encontra na 119° posição. O relatório demonstra um 

retrocesso em nível global com um avanço das desigualdades de gênero nas quatro áreas 

analisadas: participação econômica e oportunidades, educação, saúde e empoderamento 

político (WEF, 2017). 

A publicação do G1 Economia, “Brasil cai para a 90° posição em ranking de 

igualdade entre homens e mulheres”, informa que, caso se mantenha o ritmo observado 

atualmente, serão necessários 100 anos para acabar com a disparidade entre homens e 

mulheres. Segundo os dados de 2016, a igualdade seria alcançada em 83 anos. Já com 

relação ao mercado de trabalho, serão necessários 217 anos e não mais 170 como no 

relatório anual anterior (WEF, 2017). 

A partir da década de 1970, no Brasil, é possível observar um significativo aumento 

da participação feminina no mercado de trabalho. Isso se dá principalmente devido a 

mudanças na estrutura familiar, decorrentes da queda da fecundidade e o crescimento do 

nível de escolaridade das mulheres (KASSOUF, 2000). Desde 1970 até 2011, houve um 

aumento de 31,5% de mulheres no mercado de trabalho brasileiro enquanto a 

participação dos homens reduziu aproximadamente 1,1% (CHAVES, 2014).  Esses 

dados globais nem sempre se refletem no mercado brasileiro em geral e nem de 

Jornalismo em geral e do Fotojornalismo em particular. A pesquisa intitulada Mulheres 

no Jornalismo Brasileiro, publicada em abril de 2018, pela Associação Brasileira de 

Jornalismo Investigativo, procurou mapear o cotidiano das mulheres no mercado de 

trabalho. Para isso, depois da fase qualitativa dos grupos focais, obteve 477 respostas 

aos questionários. 

 

II. MULHERES NO FOTOJORNALISMO MUNDIAL E BRASILEIRO 

A história conta que as primeiras imagens foram apresentadas oficialmente ao 

público, em 1839, por Louis Jacques Mandé Daguerre. Na época, foram chamadas de 

Daguerrótipos. Contudo, o primeiro registro da “escrita da luz” foi, na realidade, feito 
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por outro homem, Nicéphore Niépce, em 1826. O método consistia em gravar as 

imagens por meio da câmera obscura. Durante o século XIX, a Europa passava por 

mudanças no contexto artístico e intelectual, o que levou a uma expansão das imagens 

pelos grandes centros urbanos da época. A fotografia alcançou um valor mais elevado 

na esfera social, na medida em que oferecia maior confiabilidade, embora sua impressão 

direta só foi possível a partir da invenção do halftone e seu uso cotidiano como método 

de impressão no fim do século XIX e início do século XX, dependendo da localidade 

(SOUSA, 1998) 

No final do século XIX, o fotojornalismo era considerado uma profissão 

essencialmente masculina, principalmente devido ao peso do equipamento fotográfico e 

ao contexto sociocultural em que as mulheres não trabalhavam fora de casa. Segundo 

Jorge Pedro Sousa, as coberturas fotojornalísticas se iniciam com as guerras Criméia, 

com Roger Fenton, entre outros e de Secessão, por Mathew Brady e sua equipe 

(SOUSA, 1998). E o fato desse início se dar em uma área inóspita dava ainda mais força 

para que buscassem justificar a ausência de mulheres. O que se esperava do 

fotojornalista era conflitante em relação ao estereótipo feminino de fragilidade, fazendo 

com a participação feminina fosse desestimulada. 

 Existia então uma percepção que o fotojornalismo se caracterizava como um 

“trabalho de homem”. Dessa forma, o pensamento da época reproduzia a ideia de existia 

uma divisão sexual do trabalho, na qual era possível perceber que cabia aos homens o 

trabalho na esfera produtiva, e consequentemente, o acesso ao espaço público e de 

poder, e às mulheres cabia a esfera reprodutiva. Dentro dessa divisão podemos 

encontrar dois outros ideais: o da existência entre trabalhos femininos e masculinos e o 

da superioridade do trabalho masculino (FURNO, 2015). Mesmo como passar dos anos, 

mulheres como Jessie Tarbox Beals, conhecida como a primeira fotojornalista a 

publicar nos Estados Unidos ou Dorothea Lange, que fotografou a Grande Depressão 

Norte-Americana para Farm Security Administration (FSA) eram “pontos fora da 

curva”. (CHAPNICK,1994) 

Desde os anos 1960, cresceram as pressões por direitos igualitários entre homens 

e mulheres na América. Contudo, estima-se que na década de 1970, para cada seis 

fotojornalistas homens havia apenas uma fotojornalista, nos Estados Unidos 

(SLATTERY E FOSDICK, 1979). Nos anos 1990, o Washington Post tinha cerca de 

dez mulheres numa equipe de 32 profissionais, na qual apenas seis eram fotógrafas, isto 
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é, menos de um terço da equipe era do sexo feminino. O The Hartfort Courant possuía 

apenas nove mulheres em sua equipe de 26 fotojornalistas. O The Philadelphia Inquirer 

empregava apenas nove mulheres em funções de fotografia (fotógrafas e editoras de 

fotos) da sua equipe de 36 colaboradores. O The Miami Herald contava com 29 

fotógrafos e apenas três deles eram mulheres. Dessa forma, podemos perceber que, na 

década de 1990, nas equipes de fotografia dos principais jornais dos Estados Unidos as 

mulheres não representavam nem um terço de sua composição (CHAPNICK, 1994). 

As mulheres estavam presentes no ambiente do fotojornalismo desde seu início, 

mesmo que como assistentes dos seus maridos. Entretanto, essa diferença com relação a 

outras profissões não garantiu maior igualdade.  Até os dias de hoje, mesmo com 

equipamentos mais leves e modernos, depois da luta feminina por direitos iguais e a 

inserção da mulher no mercado de trabalho, o fotojornalismo ainda possui poucas 

mulheres se comparadas com o número de homens. Em 2015, as mulheres 

representavam aproximadamente 27% dos cargos de gerência em empresas de mídia e 

35% da força de trabalho nas redações, mesmo que sejam aproximadamente 65% dos 

graduandos em jornalismo (MACHARIA, 2015). 

Para entender o porquê dessa grande diferença é preciso perceber que a área do 

fotojornalismo se caracteriza pelo enfrentamento de situações de risco e uma carga 

horária de dedicação muito alta, o que muitas vezes se torna um empecilho para 

mulheres que desejam constituir família e que precisam arcar com as tarefas do lar. A 

partir disso, muitas mulheres acabam buscando trabalhos com horários parciais ou 

atividades freelancer. Na pesquisa realizada por Hadland, Campbell e Lambert, em 

2015, com 1.556 fotógrafos de mais de 100 países, 72% das mulheres fotojornalistas 

eram autônomas, enquanto apenas 46,6% dos homens eram autônomos. Além disso, 

apenas 17% das fotojornalistas estavam em contratos de longo prazo, em contrapartida, 

aproximadamente 36% dos homens declaram o mesmo (HADLAND, CAMPBELL, 

LAMBERT, 2015) 

Além disso, ainda existe a questão da falta de identificação com a profissão que 

é influenciada pela falta representatividade, ou seja, pela quase inexistência de ícones 

femininos na atividade em comparação com os homens, pois muitas das contribuições 

femininas foram diminuídas durante a história do fotojornalismo (SILVA, 2017). Entre 

os exemplos mais conhecidos está o da fotojornalista de guerra Gerda Taro, cuja fama 

foi silenciada pela sua parceria com Robert Capa, que se tornou conhecido como um 
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dos maiores (senão, o maior) fotojornalista de guerra de todos os tempos (DORÉ, 2016). 

Dessa forma, muitas mulheres ainda sentem que devem trabalham mais para compensar 

o simples fato de serem mulheres e precisarem constantemente provar que podem ter o 

mesmo valor que os homens, apesar dos salários menores.  

A fotografia não demorou tanto a chegar no Brasil como alguns podem 

imaginar. Um ano após a demonstração pública de Daguerre, ou seja, em 1840, o 

daguerreótipo chegou ao Rio de Janeiro, trazido pelo Abade Compte. No país a história 

da fotografia foi construída por diferentes nomes, que agregaram valor à captura de 

imagem. Com o tempo e com o maior espaço da fotografia, surgiram novas categorias, 

entre elas, o fotojornalismo (OLIVEIRA E VEIGA, 2016). 

Nas décadas de 50 e 60 do século XX, há um aumento nas tiragens dos grandes 

veículos da imprensa, devido à expansão da indústria de informação, à modernização da 

imprensa e do mercado de trabalho, o que levou a um aumento da demanda por imagens 

fotográficas e uma ampliação e profissionalização da atividade do fotógrafo nas décadas 

seguintes. (PROENÇA, 2015). Nesse período, houve a solidificação da indústria 

cultural brasileira, centrada na televisão e maior legitimação da presença das mulheres 

no mercado de trabalho, gerando então mudanças no campo do fotojornalismo. 

 De modo geral, ao longo dos anos, as redações no Brasil foram sendo 

compostas por mais mulheres, enquanto o fotojornalismo conserva até hoje uma 

representatividade majoritariamente masculina. A ocupação do jornalismo pelas 

mulheres ocorreu, principalmente, a partir da década de 1970, com um crescimento das 

questões feministas e sua inserção feminina no mercado de trabalho, o que se 

intensificou nos anos 80 e 90, devido a uma maior qualificação profissional das 

mulheres, na medida em que, no Brasil, em 1980, havia apenas 51 cursos de Jornalismo, 

numero que cresceu para 317 em 2010. (SILVA, 2017). Contudo, esse aumento da 

feminização da profissão de jornalista ocorreu via precarização das relações e das 

condições de trabalho, banalização e autonomização da profissão. 

Nos últimos anos, houve um aumento geral dos informais na profissão, dos 

freelancers e uma maior concentração de profissionais nas empresas de “fora da grande 

mídia”. A obrigatoriedade do diploma de Jornalismo para o exercício profissional 

favoreceu a inserção feminina, uma vez que as mulheres possuem mais escolaridade que 

os homens. Com a revogação da exigência do diploma em Jornalismo para o exercício 

da profissão, ainda não há dados sobre alterações desse quadro, na medida em que 
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apesar de não mais obrigatório, as empresas continuam a dar preferencia a profissionais 

graduados em seus processos de contratação. Na cidade de São Paulo, por exemplo, na 

categoria de “Jornalistas Profissionais”, as mulheres diplomadas correspondem a mais 

de 68% do total das jornalistas brasileiras, enquanto essa proporção no caso dos homens 

é de 58,17% (LEITE, 2017). 

O fotojornalismo consiste em uma área de especialização dentro do jornalismo, 

possui especificidades expressivas, mas suas rotinas de trabalho devem ser também 

norteadas pela ética jornalística. Se focarmos mais na questão da ocupação feminina no 

fotojornalismo no Brasil, percebemos que há uma falta de estudos aprofundados na área. 

A partir disso, notamos que a questão de gênero nessa área da profissão ainda é pouco 

estudada. O Jornalismo em geral também carecia desse tipo de estudo até que, no final 

de 2017, a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e a Gênero e 

Número mapearam através de questionários respondidos por 477 jornalistas brasileiras 

como o machismo afeta estas profissionais em seu ambiente de trabalho (ABRAJI, 

GÊNERO E NÚMERO, 2018) 

O estudo concluiu que 83,6% das jornalistas que participaram da pesquisa 

relataram já ter sofrido alguma situação de violência psicológica por serem mulheres. 

Enquanto 73% já ouviram comentários ou piadas machistas no ambiente de trabalho. 

Contudo, 40,8% afirmam haver uma equidade entre a quantidade de homens e mulheres 

na empresa em que trabalhavam, mas que isso não se reflete em oportunidades iguais, 

segundo 53,4% das participantes, visto que 65% homens ocupam cargos de poder. È 

possível perceber que a equidade na quantidade de profissionais dos diferentes sexos 

nas empresas se mostra ainda muito desigual no caso do fotojornalismo (ABRAJI, 

GÊNERO E NÚMERO, 2018). 

 

Gráfico 1: Pesquisa Mulheres no Jornalismo Brasileiro da Abraji. 
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Fonte: Formulação própria com dados da Abraji 

Além disso, a pesquisa analisou quais os impactos aquelas jornalistas percebiam 

serem decorrentes do fato de serem mulheres. Segundo o Gráfico 2, mais de 30% delas 

percebe que por ser mulher existe uma maior dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho e também uma maior dificuldade de obtenção de aumentos. Tais fatos estão 

muito associados à divisão sexual de trabalho, que coloca o homem como o provedor da 

casa.  

Gráfico 2: Momentos em que ser mulher foi prejudicial no Jornalismo 

 

Fonte: Formulação própria com dados da Abraji 

Dessa forma, é perceptível que há muitos desafios que recaem sobre a atuação 

feminina no jornalismo, e consequentemente no fotojornalismo. As fotojornalistas têm 

percepções quanto às diferenças com relação aos seus colegas homens, contudo não 

existem estudos que comprovem, estatisticamente, o quão discrepante é essa relação de 

fato. As diferenças são de diversas ordens, sobretudo cultural e histórica, o que torna 

difícil para essas mulheres optar por não seguir um caminho de expectativas de gênero 

(SILVA, 2017). 
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Uma vez que nenhuma atividade está desvinculada das questões de gênero, 

sexualidade, etnia e classe social, é preciso entender que a profissão de fotojornalista 

está essencialmente ligada ao estereótipo de “profissão masculina”, principalmente 

devido ao papel informativo do fotojornalismo e suas características de cobertura de 

situações de risco que implicam no estereótipo do “homem viril e corajoso”. A partir da 

observação de que a maior parte das fotografias premiadas nos certames de 

Fotojornalismo retrata a violência e exige o flagrante como estética é possível inferir 

que esse estereótipo domina o entendimento dos editores de fotografia que muitas vezes 

não escalam mulheres para esse tipo de pauta e das comissões julgadoras que avaliam as 

fotos.  

 

III. PRÊMIO ESSO DE JORNALISMO 

Em 1912, a Standard Oil Company, empresa produtora, transportadora e 

refinadora de petróleo se instalou no Brasil. Em 1940, a Esso, como a empresa tornou-

se conhecida no país, diversificou suas atividades, focando no campo da comunicação. 

As três principais ações da companhia foram a criação do programa de rádio Repórter 

Esso, investimentos publicitários em jornais e revistas, e posteriormente, a implantação 

do Prêmio Esso de Jornalismo, em 1956 (CASTILHO, 2008). 

Nos anos 50, o contexto político era pouco favorável à imagem da Esso, uma 

vez que existiam acusações contra a empresa devido ao fato de liderar o movimento 

contrário ao monopólio estatal em plena campanha do “Petróleo é nosso” e ser alvo de 

denúncias por tentativa de influenciar o noticiário via ameaça de corte de verbas 

publicitárias. A partir dessa situação desfavorável, o jornalista Ney Peixoto do Valle, 

que trabalhava na companhia, propôs da criação de um prêmio voltado para o 

reconhecimento do trabalho dos profissionais das redações. O objetivo da premiação, 

segundo Valle, era de permitir que jornalistas fora do eixo Rio-São Paulo pudessem 

mostrar seu trabalho. Para legitimar o prêmio frente aos profissionais, a Esso buscou 

uma parceria com a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e participação exclusiva 

de jornalistas na comissão julgadora.  Em 1956, foi lançada a primeira edição do Prêmio 

Esso de Reportagem, que depois veio a se chamar Prêmio Esso de Jornalismo 

(CASTILHO, 2008). 

Nos anos seguintes, o prêmio já se consolidava frente aos profissionais das 

redações. Muitos afirmam que seu sucesso estava atrelado ao contexto de 
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profissionalização da imprensa. Nesse mesmo período, a comissão julgadora da 

premiação já concedia destaques especiais e menções honrosas. Além disso, com a 

valorização do fotojornalismo na imprensa brasileira, em 1961, a categoria fotografia 

foi criada. A partir disso, o Prêmio Esso de Reportagem passou a Prêmio Esso de 

Jornalismo. 

Em 1994, com o significativo aumento do número de inscritos, os organizadores 

instituíram um sistema de julgamento em duas instâncias. Primeiro, uma comissão de 

seleção indicava três trabalhos finalistas em cada categoria, que depois seriam avaliados 

por uma comissão de premiação, a qual seria responsável pelo resultado final do 

concurso. No ano de 2016, após 60 anos de premiação e mais de mil trabalhos 

publicados, o Prêmio Esso, foi suspenso pela companhia com a explicação de que 

durante a pausa iria reavaliar o formato da premiação. Até o ano de 2018 o prêmio ainda 

não havia retornado à ativa. 

Ao analisarmos a listagem dos principais ganhadores da categoria de Fotografia do 

Prêmio Esso, percebemos que dentre os 55 ganhadores, apenas duas são mulheres: Isa 

Nigri e Wania Corredo, uma no final dos anos 90 e outra no início dos anos 2000. Antes 

disso, apenas homens figuravam na lista, mesmo que na época em que as fotos 

vencedoras não retratavam a violência urbana. 

Tabela 1: Lista de vencedores do Prêmio Esso na categoria de fotografia 

Ano Vencedor Fotografia Premiada  Jornal ou Revista 

1961 Sergio Jorge  Não matem meu cachorro  Manchete 

1962 Erno Schneider Qual o rumo? Jornal do Brasil 

1963 Alberto Ferreira  O rei se curva ante a dor que o Brasil todo sentiu Jornal do Brasil 

1964 Efraim Frajmund Morte no Senado O Estado de São Paulo 

1965 Kaoru Higuchi Braços abertos para o novo mundo Jornal do Brasil 

1966 Manoel Gomes da Costa Brasil no golf internacional Correio da Manhã 

1967 Antonio Andrade As tragédias de Janeiro Fatos e Fotos 

1968 Gil Passarelli De repente, a violência.  Folha de São Paulo 

1969 Neville Makins Discípulos de Hipócrates Diário de São Paulo 

1970 Darcy Trigo Herman Kahn Veja 

1971 Alberto Jacob O quase atropelamento Jornal do Brasil 

1972 José Santos  Nilton Santos agride Armando Marques O Globo 

1973 Vlademir Barbosa  O drama que parou o centro do Recife  Fatos e Fotos 

1974 Antonio Carlos Piccino Incêndio no Edifício Joelma O Globo 

1975 Domício Pinheiro  Mirandinha quebra e perna 

O Estado de São Paulo e Jornal da 

Tarde 

1976 

Márcio Nunes 

Nascimento Cena de selvageria  Diário do Paraná 

1977 Ronaldo Theobald  Roberto no estádio da Portuguesa  Jornal do Brasil 
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1978 João Carlos Rangel  Grave acidente na Festa da Cavalaria Folha de São Paulo 

1979 Jorge Araújo de Carvalho Projeto da anistia é intocável  Folha de São Paulo 

1980 

Manoel Joaquim Martins 

Lourenço  Menores na Clínica de Congonhas  Folha de São Paulo 

1981 Álvaro da Costa No fim, fratura exposta. Jornal da Tarde 

1982 Reginaldo Manente Barcelona, 5 de julho de 1982 Veja 

1983 Luiz Morier  Todos negros Jornal do Brasil 

1984 

José Ribamar dos 

Prazeres  O bárbaro massacre Diário do Pará 

1985 Luciano Andrade Fraude em votação Jornal do Brasil 

1986 Carlos Menandro Qualquer semelhança... Jornal de Brasília 

1987 Luiz Luppi Residência ou morte Diário Popular 

1988 Olívio Lamas  AIDS: o mais novo tabu da imprensa  Imprensa 

1989 Antônio Milena Tragédia de Volta Redonda Veja 

1990 Ronaldo Bernardi Guerra na Praça da Matriz  Zero Hora 

1991 Cláudio Rossi PM impede rebelião de presos em São Paulo O Globo 

1992 Sérgio Amaral Novos Rebeldes 

O Estado de São Paulo e Jornal da 

Tarde 

1993 Luiz Morier Inferno no paraíso Jornal do Brasil 

1994 Luciano Arruda  D. Aloísio sequestrado  Diário do Nordeste 

1995 Michel Filho Manifestação e tiroteio na Linha Vermelha Jornal do Brasil 

1996 Léo Correa Exposição macabra na floresta A Notícia  

1997 Isa Nigri "Os momentos que se seguiram ao tiro que atingiu o Cabo (...)" O tempo  

1998 Paulo Alvadia Em pé de guerra O Dia 

1999 Marco Terranova Domingo de pavor Jornal do Brasil 

2000 Zulmair Rocha Boca a boca Folha de São Paulo 

2001 Alberto César Araújo Horas de tensão  A Crítica - Manaus 

2002 Wania Corredo Execução em uma rua de Benfica Extra 

2003 Márcio Rodrigues Voo para a morte Agência Fotocom 

2004 Carlos Moraes Ataque a helicóptero: reação, fuga e execução.  O Dia 

2005 Evandro Monteiro Guerra no Centro Diário do Comércio 

2006 Marcelo Carnaval Engenheiro é morto no centro O Globo 

2007 Thiago Brandão  Mãe salva filho em piscinão Jornal do Comércio 

2008 Clovis Miranda Martírio no presídio  A Crítica - Manaus 

2009 Arnaldo Carvalho Fome  Jornal do Comércio Pernambuco 

2010 André Vieira Faroeste Carioca O Dia 

2011 Epitácio Pessoa Violência Abortada Agência Estado 

2012 Wilton Júnior Touché Estado de São Paulo 

2013 Victor Dragonetti Tavares  PM ferido afasta agressores Folha de São Paulo 

2014 Domingos Peixoto Crime à liberdade de Imprensa  O Globo 

2015 Dida Sampaio "Dilma pedalando em frente à placa Lava-Jato" Estado de São Paulo  

Fonte: Formulação própria com dados de Memória Brasil e da ABI. 

As premiações refletem as noções básicas de reconhecimento e recompensa nas 

relações interpessoais. Não é incomum que fotógrafos desejem ver seu trabalho 

reconhecido. A partir disso, o jornalista vem se colocando em situações cada vez mais 
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desafiadoras e perigosas. As fotografias premiadas pelo Esso poucas vezes premiam 

foto sobre cultura, premiam em sua maioria as referentes às editorias Política, Esportes, 

Cotidiano e, principalmente, Polícia. (FERREIRA, 2009) 

Nos anos 60 e 70, o modelo de cobertura que imperava era o modelo 

testemunhal, que se caracteriza por tentativa de invisibilidade do fotojornalista e 

baseava-se na a não intervenção no acontecimento. Na década de 80, na imprensa, esse 

modelo foi perdendo força e dando espaço a um fotojornalismo produzido, mais 

direcionado às revistas. A década de 90 se caracteriza pela inserção dos recursos digitais 

na fotografia. Segundo o Ferreira, o Prêmio Esso não seguiu a mesma linha do 

desenvolvimento do fotojornalismo e se conformou em premiar fotos que seguiam o 

modelo testemunhal (FERREIRA, 2008). 

Desde sua primeira edição com a categoria de fotografia em 1961, o Prêmio 

buscou o drama como questão central. “O primeiro Esso de fotografia intitulado “Não 

matem meu cachorro”, de Sérgio Jorge, da revista Manchete flagra o desespero de um 

menino ao ver o seu cão capturado pela carrocinha” (FERREIRA, 2008). Contudo, na 

década de 90, o drama é acrescido de um reflexo social do país na época: a violência. 

(FERREIRA, 2008) 

Isa Nigri retrata os momentos seguintes do tiro que atingiu o Cabo Valério dos 

Santos durante uma rebelião na Polícia Militar de Minas Gerais. A proximidade da 

fotojornalista permitiu que capturasse o momento do socorro do Cabo. Wania Corredo 

registrou numa sequência de três fotos um assassinato numa rua em Benfica. A 

fotógrafa foi capaz de capturar o momento do tiro e o criminoso na garupa de uma 

motocicleta. O estilo de fotojornalismo premiado pelo Esso também se reflete nessas 

imagens a partir do “Instante Decisivo”, termo associado à Cartier-Bresson, que está 

atrelado à ideia de que há um momento fugidio de curta duração que o clique 

fotográfico deve capturar e que caso não seja capturado, se perde no tempo. 

Imagem 1: Fotografia de Isa Nigri vencedora do Prêmio Esso de Fotografia de 1997 
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Fonte: O Tempo 

Imagem 2: Sequência de fotos de Wania Corredo vencedora do Prêmio Esso de 

Fotografia de 2002 

       

Fonte: Extra 

As mulheres estão em menor número no mercado de trabalho do fotojornalismo, o 

que acarreta muitas vezes em um menor número de submissões de fotos para 

premiações e concursos. Contudo, será que esse fato justifica um número tão pequeno 

de vencedoras no Prêmio Esso na categoria de fotojornalismo? Será que se Wania 

Corredo e Isa Nigri não estivessem no momento exato da ação elas se configurariam 

como vencedoras do Prêmio? Provavelmente não. Como já vimos, o Prêmio segue um 

molde de fotos que merecem ser premiadas, e a partir desse molde, apenas duas 

mulheres se sobressaíram a ponto de ganhar a premiação. Será que as fotojornalistas 

brasileiras não se colocam na linha de frente? Ou será que a comissão julgadora aponta 

uma predileção por fotógrafos homens? Frente a questões como essas é possível 

perceber algumas reações em busca de visibilidade e maior participação no mercado de 

trabalho e na cena cultural da Fotografia. 

 

IV. REAÇÃO DAS MULHERES: FOTÓGRAFAS BRASILEIRAS 

Com a missão de unir as fotógrafas brasileiras e promover o resgate da própria 

história delas, dando uma maior visibilidade às imagens que produziram, surgiu o 

Movimento Fotógrafas Brasileiras.  Suas ações são voltadas para o protagonismo 

feminino, mesmo que dialogue com todos os gêneros desde que apoiem a causa. O 

grupo é formado por fotógrafas brasileiras que se uniram a fim de trocar conhecimentos, 

e ampliar seu espaço de participação, usando o diálogo e a criatividade 

(FOTÓGRAFAS BRASILEIRAS). 

O movimento nasceu no dia 05 de novembro de 2016, na madrugada anterior a foto 

oficial do Rio de Janeiro, uma ação que reuniu 138 mulheres brasileiras ligadas à 

imagem. A foto foi tirada na escadaria do Theatro Municipal, na Cinelândia, marco de 
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tantos protestos na história do Rio de Janeiro. Inicialmente o movimento nasceu do 

desejo da fotojornalista Wania Corredo, ganhadora do Prêmio Esso de Fotografia, de 

reencontrar colegas de profissão, contudo a ideia ganhou dimensões públicas e 

incentivou iniciativas parecidas em todo o país. A partir disso, as fotógrafas se uniram 

com objetivos culturais e sociais de trocarem informações, fotografarem, publicarem 

livros, criarem festivais entre outras coisas (FOTÓGRAFAS BRASILEIRAS). No 

mesmo momento, nascia também a ideia do o grupo YVY Mulheres da Imagem, 

liderado pela fotojornalista Marizilda Cruppe, também presente na foto. Segundo 

reportagem da Revista Tpm, o grupo YVY reúne 2 mil integrantes e se define como “um 

movimento em busca da valorização de vozes femininas, para assim fortalecer e 

proteger quem se identifica com o gênero feminino” (ZACCARO, 2017) 

Imagem 3: Foto das Fotógrafas Brasileiras tirada por Júlio Cesar Guimarães 

 

Fonte: Facebook - Fotógrafas Brasileiras 

 

O objetivo de Marizilda, além de reunir fotógrafas, era discutir causas feministas e 

humanitárias. Na reportagem, ela conta que logo nas primeiras reuniões da YVY 

percebeu que o projeto não poderia se limitar a fotografia, visto que suas integrantes 

transitam entre múltiplas plataformas de linguagem: colagem, ilustração, vídeo, algo 

que não é contemplado pelas premiações do campo do fotojornalismo. 

 

V. Considerações Finais 

As diferenças entre os gêneros no mercado de trabalho não são novidade, não se 

restringem ao jornalismo e nem ao fotojornalismo. Aos poucos, as mulheres vêm 

ocupando cargos e atividades consideradas até pouco tempo exclusivamente masculinas. 

No campo da redação jornalística, as mulheres já são maioria. Contudo, no 
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fotojornalismo, a situação é bem diferente, embora pela foto do Movimento Fotógrafas 

Brasileiras seja possível perceber que as profissionais não são tão poucas como o que as 

premiações refletem. É possível notar que hoje a divisão sexual do trabalho ainda se faz 

muito presente no fotojornalismo, e que a atividade ainda é considerada masculina, e 

que o reconhecimento da excelência no registro fotográfico cabe principalmente aos 

homens.  

Um fato que corrobora com essa afirmação deriva-se da análise dos vencedores do 

Prêmio Esso de Jornalismo na categoria de Fotografia. Em 55 anos de prêmio, apenas 

duas mulheres tiveram seu trabalho reconhecido: Isa Nigri e Wania Corredo. Os 

registros mostram um Brasil violento e sem policiamento. As fotógrafas se expõem ao 

risco e conseguem captar o momento exato da ação, atendendo a máxima de “estar no 

lugar certo na hora certa”, característica central das fotos premiadas pelo Esso. 

Mas só no final de 2016, numa ação baseada em conexões realizadas via redes 

sociais digitais é que foi possível que as mulheres fotojornalistas se unissem em um 

movimento para promover o resgate de suas histórias e imagens. As ações dos grupos 

Fotógrafas Brasileiras e YVY Mulheres da Imagem, apesar de suas especificidades e 

divergências, visam o protagonismo feminino, como reação ao fato de serem 

marginalizadas na profissão. Ainda existem muitos desafios para as mulheres que 

optaram em não se conformar com os papéis de gênero. Apesar de as fotojornalistas 

constatarem em seu ambiente de trabalho os diferenciais com relação aos fotojornalistas 

homens, ainda não existem pesquisas e estatísticas concretas que comprovem suas 

experiências com a discriminação.  
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