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Resumo: este artigo propõe refletir sobre os usos da fotografia pela imprensa, desde o surgimento das 
primeiras imagens à contemporaneidade. Nossa proposta contempla as discussões sobre as relações entre 
a foto e o referente, que atrelam sua leitura à noção de testemunho, e as questões ligadas à noticiabilidade, 
as quais nos levam a verificar como temas relacionados ao lado trágico da existência humana foram 
ganhando espaço no fotojornalismo. Finalmente, traçamos um breve histórico dos usos da fotografia pela 
imprensa, mostrando as principais transformações ocorridas ao longo do tempo. Este trabalho é fruto da 
compilação de dois capítulos da dissertação de mestrado da autora, “Fotojornalismo: Dor e Sofrimento. 
Estudo de caso do World Press Photo of the Year 1955-2008”, apresentada em janeiro de 2010 à 
Universidade de Coimbra, Portugal, cujos resultados foram publicados na edição Primavera/Verão 2012 
da revista portuguesa Media & Jornalismo. 
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Os primeiros passos 

Quando a fotografia nasceu já existia a imprensa. Mas, apesar de as primeiras 

imagens fotográficas terem sido obtidas por Nicéphore Nièpce entre 1816 e 1828, ainda 

levou um tempo para que a imprensa adotasse correntemente o uso das imagens 

produzidas na câmara escura. Em primeiro lugar, a técnica que permitiu a reprodução 

das fotografias em jornais e revistas só se tornou acessível a partir de 1880. Em segundo 

lugar, os editores desvalorizaram, por muito tempo, a seriedade da informação 

fotográfica que, para eles, não se encaixava nas convenções nem na cultura jornalística 

de então. Além disso, do ponto de vista tecnológico, as câmeras eram pesadas, o flash 

de magnésio exalava mau cheiro, o processo era lento. Inicialmente, havia, portanto, 
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(...) uma forte reticência do meio jornalístico. A escrita é o veículo da 
informação, a imagem apenas uma ilustração. É preciso esperar ainda muito 
tempo para que lhe seja reconhecido um verdadeiro valor informativo. A 
imprensa diária é a que se mostra mais refratária. (AMAR, 2007, p. 97) 

 

Procuraremos, inicialmente, refletir sobre as diversas visões acerca dessa nova 

invenção que mudou a forma de enxergar o mundo para, então, compreender quais 

foram e são os usos da foto pela imprensa. Discutiremos ainda sobre as ligações da 

fotografia com o referente e a predominância de valores-notícia negativos ao longo do 

desenvolvimento do fotojornalismo, como tragédias, catástrofes, acidentes e demais 

eventos que envolvem dor e sofrimento. 

Nos anos 1930, Walter Benjamim produziu determinadas reflexões sobre a 

reprodutibilidade técnica das imagens, que originou um texto que serve de referência e 

suporte teórico até hoje para muitos estudos: “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica”. Ele considera a fotografia como “o primeiro meio de 

reprodução verdadeiramente revolucionário” (BENJAMIN, 1992a, p. 83), ao alterar o 

modo de percepção sensorial da humanidade. 

O autor identificava a reprodução técnica possibilitada pela fotografia como um 

marco e uma inovação, que se impunha de maneira crescente, e atentava para o fato de 

seu valor de culto inicial (tendo como principal exemplo o retrato enquanto recordação) 

ter se afastado em nome do seu valor de exposição. Assim, com a publicação na 

imprensa, o caráter excepcional e perene da foto transforma-se em efêmero e repetível, 

em função da apropriação do objeto por meio de seu registro, ou seja, da imagem. Em 

texto anterior, “Pequena história da fotografia”, datado de 1931, Benjamin (1992b) já se 

preocupava em tecer reflexões sobre a fotografia e alertava para a necessidade de o 

debate evoluir de sua relação com a arte para as suas funções sociais.  

Tester (1995) cita o ensaio de Benjamin sobre reprodutibilidade técnica como a 

mais estimulante expressão do status das imagens e representações no mundo 

tecnológico. Ele defende que Benjamin abre as portas para entender que a reprodução 

técnica das imagens, especialmente a reprodução de representações de outros seres 

humanos, tem implicações significativas na esfera moral. 

 

Foto e referente: ligações perigosas? 

Propomos, como ponto de partida da discussão sobre os usos da fotografia pela 



imprensa, compreender quais as possíveis relações entre a foto e seu referente. Nesse 

sentido, é fundamental salientar que, pela própria consciência do processo mecânico de 

produção da imagem fotográfica, estabeleceu-se, prontamente, a noção de testemunho. 

Assim, “aos olhos da doxa e do senso comum”, a foto “não pode mentir” (DUBOIS, 

1992, p. 19). 

Essa aparente naturalização da leitura das fotos de imprensa, que cola o referente 

ao significado, como se estivesse predigerido e interiorizado pelo espectador, é uma das 

discussões levantadas por Joly (2003), que atenta para o risco de assimilar-se o visto e o 

compreendido sem considerar os aspectos culturais e ideológicos da mensagem. Tomada 

do real, a foto de imprensa e sua legibilidade reforçam, como aborda a autora, a ideia de 

que o mundo é compreensível, previsível, conhecido e reconhecido. Assim, o real já 

passado se confunde com o real mesmo, e o leitor crê que aquela imagem é conforme o 

próprio mundo. 

Wolff (2004) faz leitura semelhante, ao mencionar que hoje, ao olharmos para as 

imagens midiáticas, cria-se a ilusão de não serem fabricadas, como se fossem o reflexo 

transparente do que mostram, como se emanassem diretamente do que representam, 

como produto direto da realidade. No entanto, sabemos que 

  

Há uma subjetividade atrás da objetiva, todo um trabalho de mostrar 
[monstration] e de seleção atrás da imagem retida entre milhares de outras 
possíveis e mostrada em seu lugar, um complicado jogo de fantasias, de 
interesses e por vezes de acasos: por que [mostrar] este país, este 
acontecimento [...], esta personagem em vez de outra (DEBRAY apud 
WOLFF, 2004, p. 44)  

 

Portanto, existe uma série de escolhas e fatores que interferem no que será 

mostrado. Para compreender a trajetória dessa ligação com o referente, recorremos a 

Dubois (1992), que faz uma breve retrospectiva sobre a questão do realismo na 

fotografia. No século XIX, o discurso predominante fundamentou-se na foto como 

imitação, como espelho da realidade, devido ao caráter automático do dispositivo 

técnico. Essa visão mimética ainda prolongou-se no século XX, sempre com base na 

noção de que “a fotografia, pela sua gênese automática, testemunha irredutivelmente a 

existência do referente” (DUBOIS, 1992, p. 29). Ainda no século XX, passa-se ao 

discurso da fotografia não mais como mimesis, mas como transformação do real, uma 

vez que esta é codificada sob diversos aspectos: técnico, cultural, sociológico, estético 

etc. Dessa maneira, a foto não seria neutra nem inocente. E, como linguagem, consiste 



em um “instrumento de análise e interpretação do real” (DUBOIS, 1992, p. 34) e, 

enquanto tal, a sua significação é dada culturalmente. 

Como base na semiótica de Pierce , Dubois (1992) propõe que a noção de foto 

como espelho do real encontra-se no campo do ícone, da representação por semelhança; 

enquanto a ideia de transformação do real seria da ordem do símbolo, ou seja, da 

representação por convenção geral. A esses dois pontos de vista, vem juntar-se a 

fotografia como vestígio de um real, como índice, como representação por contigüidade 

física do signo com seu referente. São índices os signos “que estabelecem, ou 

estabeleceram em dado momento, com seu referente (a sua causa) uma relação de 

conexão real, de contiguidade física, de co-presença imediata” (DUBOIS, 1992, p. 55). 

Esse princípio do vestígio direciona-se não apenas para o momento do registro 

em si, mas considera o antes e o depois, gestos culturais que dependem de escolhas e 

decisões humanas. Assim, a foto como índice afirmaria a existência daquilo que 

representa, o “isso foi”, de Barthes (1984), mas não nos diz “isto quer dizer isto”. Sob o 

ponto de vista de Dubois (1992), a foto é primeiramente índice e somente depois pode 

tornar-se semelhante (ícone) e adquirir sentido (símbolo). Ela é vestígio porque é a 

impressão física de algo real que existiu em determinado momento do tempo, logo, é 

única, singular. Barthes (1984) também aborda tal aspecto ao assinalar que a fotografia 

reproduz mecanicamente o que nunca poderá repetir-se existencialmente. 

Barthes (1984, p. 114-115) aponta o referente como “não a coisa 

facultativamente real a que remete uma imagem ou um signo, mas a coisa 

necessariamente real que foi colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria 

fotografia”. Ou seja, ele argumenta que, numa foto, não se pode negar que a coisa 

fotografada estivesse ali. A partir daí, percebe-se uma posição dupla de realidade e 

passado, do “Isso-foi”, de algo presente na foto em certo momento do passado; e, ao 

mesmo tempo, de uma “imagem viva de uma coisa morta”, pois: 

 

a imobilidade da foto é como o resultado de uma confusão perversa entre 
dois conceitos: o Real e o Vivo: ao atestar que o objeto foi real, ela induz sub-
repticiamente a acreditar que ele está vivo, por causa desse logro que nos faz 
atribuir ao Real um valor absolutamente superior, como que eterno; mas ao 
deportar esse real para o passado (“isso foi”), ela sugere que ele já está morto. 
Assim, mais vale dizer que o traço inimitável da Fotografia (seu noema) é 
que alguém viu o referente (mesmo que se trate de objetos) em carne e osso, 
ou ainda em pessoa. (BARTHES, 1984, p. 118). 

 

A força da imagem estaria, para Wolff (2004), na sua irracionalidade, isto é, na 



sua condição de mostrar, mas não dizer. Para ele, a imagem mostra pela afirmação 

“Vejam! Aí está!”, oferecendo um sentimento de realidade que a linguagem não dá. “A 

imagem faz reviver os mortos e mostra o tempo passado não como passado, mas como 

sempre presente” (WOLFF, 2004, p. 28). 

Essa proximidade com o referente, com o “real”, acompanhou, e talvez se 

mantenha fortemente até hoje no senso comum e mesmo nos usos que a imprensa faz da 

fotografia. A noção de prova e testemunho, apesar do avanço nas discussões teóricas, 

parece ter criado raízes ao longo do desenvolvimento do fotojornalismo. Essa 

expectativa de verdade como correspondência com os fatos é criticada por Joly (2003), 

uma vez que as imagens são um discurso sobre o mundo, uma representação visual 

culturalmente filtrada do real, articulada com outros tipos de representações. 

A ideia da foto possuidora de uma aura de verdade, de certeza, por existir apenas 

a partir do que se fotografa, é herança de um pensamento positivista, de acordo com 

Ledo Andión (1988). Ela ressalta que o uso da fotografia na imprensa norteia-se pelo 

ideal das Luzes, ligado às noções de progresso e emancipação. É preciso mostrar tudo, 

aproveitar os recursos da nova tecnologia. Também é necessário exibir aquilo que 

precisa ser modificado, como fazia Lewis Hine (1874-1949)3, e como ocorreu, décadas 

depois, no Vietnã. 

Entretanto, a autora enfatiza que, ao longo do tempo, a remodelação das 

democracias liberais e o silenciamento dos países recém-descolonizados traduziram-se, 

no fotojornalismo, na contratação de profissionais adequados ao sistema informativo 

desejado e na centralização transnacional da maior parte da oferta. Isso representou a 

adoção da violência como modelo dominante, sistematizada de maneira formal nos 

tempos e ritmos de produção, no tratamento sintético das informações, na redução a 

estereótipos, na falta de controle do uso da fotografia, na descontextualização, nas 

rotinas produtivas, no modelo de capa e na imagem apenas como recurso gráfico ou 

apelo visual.  

Dessa forma, os fotógrafos foram perdendo terreno no campo da liberdade de 

expressão, em nome da noticiabilidade dominante, prejudicando as possibilidades da 

foto de imprensa como importante elemento informativo. Se, antes, a imagem era 

utilizada como documento, informação ou ilustração, com base em critérios de 
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novidade, excepcionalidade, significação simbólica e em sua temática, com o tempo ela 

perdeu essa importância para atuar como elemento gráfico apenas, na composição da 

página, ou como recurso propagandístico das informações que ela acompanha (LEDO 

ANDIÓN, 1988). 

 

Noticiabilidade e o lado trágico da existência humana 

Ao analisarmos o desenvolvimento do fotojornalismo, percebemos como a 

prática de vários fotógrafos e a cobertura de guerras contribuíram para configurar 

práticas e rotinas, determinando como valores-notícia tragédias, catástrofes, acidentes e 

demais eventos que exploram a dor do outro. No campo da fotografia documental, 

podemos verificar que um dos temas preferenciais tem sido o leque de experiências 

traumáticas do ser humano, que inclui a pobreza, as injustiças políticas e sociais, as 

guerras, o crime, a fome, os desastres e todo tipo de sofrimento. 

 O fotojornalismo do fim do século XIX e do início do XX, ao tornar tais 

sofrimentos visíveis a pessoas que até então estavam distantes deste olhar, foi 

largamente responsável por incluir a temática no imaginário social, como apontam Sá-

Carvalho e Lissovsky (2007) no estudo “Fotografia e representação do sofrimento”. 

Além disso, o fotojornalismo, ao eleger a dor e a violência como um de seus principais 

focos, exarcebaria “uma tradição anterior e constante da necessidade do homem de 

representação da morte e, consequentemente, de trazê-la para mais perto de si”, como 

aponta Farache (2006, p. 1). Mas a autora destaca que, aliado a esse fator, estaria uma 

imposição das empresas jornalísticas que sabem que esse tipo de imagem atrai leitores 

e, em última instância, amplia as vendas, uma vez que se encontra presente no 

imaginário do ser humano desde sempre.  

 Traquina (2004) lembra, entretanto, que o insólito, o extraordinário, o 

catastrófico, a guerra, a violência, a morte e a celebridade são qualidades duradouras do 

que é notícia ao longo do tempo. E reforça que a morte é um valor-notícia fundamental 

para a comunidade interpretativa dos jornalistas, o que explica a predominância do 

negativismo no conteúdo da imprensa. Dessa maneira, começa-se a compreender por 

que razão acidentes, catástrofes, guerras e demais eventos que envolvem dor e 

sofrimento seriam noticiáveis. 

 Para Sontag (2003), apresentar fotos de dor é uma maneira de tornar real – ou 

mais real – questões que aqueles que estão em segurança possivelmente prefeririam 

ignorar. A imagem poderia invocar a partilha de experiências, mas a autora questiona se 



o choque poderia ou não unir as pessoas. No caso específico apontado por Sontag, de 

vítimas de guerra, as fotos “reiteram, simplificam, agitam, criam a ilusão de consenso” 

(SONTAG, 2003, p.14). Assim, o entendimento da dor para quem não tem a experiência 

dela é dada pelas imagens, tornando-se “real”. Em sua crítica, ela comenta que “a caça a 

imagens mais dramáticas (...) comanda a empresa fotográfica, e faz parte da 

normalidade de uma cultura na qual o choque se tornou no principal estímulo ao 

consumo e uma fonte de valor” (SONTAG, 2003, p. 30), como forma de chamar a 

atenção em meio à profusão de imagens. 

 A autora faz uma espécie de genealogia da iconografia da dor. O sofrimento 

comumente reconhecido como digno de representação seria aquele resultado da ira, 

divina ou humana, encontrado em várias obras de artes que mostram, por exemplo, a 

paixão de Cristo e execuções de mártires cristãos, com o intuito de comover e provocar, 

além de servir de lição e exemplo. Assuntos não faltaram, passando por trágicas 

histórias bíblicas, lendas, acontecimentos históricos ou mitos pagãos. A representação 

das crueldades seria provocativa: “podes olhar para isto?” (SONTAG, 2003, p. 48), 

havendo prazer tanto em ser capaz de olhar sem estremecer quanto no próprio 

estremecimento. 

 Mas a diferença é que, nesses casos, a imagem é resultado da visão de um 

artista; no caso das fotos da imprensa, trata-se do registro de uma câmera, ou seja, de 

algo “real”. É diferente olhar para uma pintura na tela e para “um grande plano de um 

horror verdadeiro” (SONTAG, 2003, p. 49). Por mais que se considere a questão do 

ponto de vista e da subjetividade e discussões sobre a imagem como simulacro do real, 

o registro é de algo que existe (ou existiu) de fato, concretamente, no mundo da vida, e 

que foi testemunhado por alguém que operou a câmera – considerando-se, 

evidentemente, que não haja falseamento. 

 

A foto chega à imprensa: algumas pedras no caminho 

Mas como se deu esse processo de uso da fotografia ao longo do tempo? 

Inicialmente, o interesse da imprensa direcionou-se a imagens de guerras e de pequenos 

acontecimentos. Foi somente em meados da década de 80 do século XIX que os 

semanários e as revistas ilustradas passaram a utilizar fotografias regularmente, sendo 

que estas últimas registraram enorme crescimento, principalmente na Alemanha, após a 

Primeira Guerra Mundial. 

Uma das razões para a demora na adoção sistemática de fotos pela imprensa está 



relacionada intimamente às condições técnicas de equipamentos e processos, que 

avançaram passo a passo, como, por exemplo, a invenção da primeira câmera Kodak, 

em 1888; o investimento da chamada imprensa amarela em processos de reprodução em 

1898; a chegada das rotativas em 1890; o aumento da velocidade na transmissão à 

distância em 1904, entre outros fatores que tornavam a fotografia e sua reprodução 

possíveis em termos de rapidez e custos.  

 Assim, os usos da foto pela imprensa passaram por várias modificações ao longo 

do tempo. Como as primeiras referências dos fotógrafos encontravam-se na pintura, a 

apresentação das imagens nos jornais, no século XIX, vinha acompanhada por espécies 

de molduras, como filetes floreados. E, antes da possibilidade de reprodução, as 

imagens eram desenhos em madeira confeccionados a partir dos originais fotográficos. 

 O aparecimento do primeiro tablóide fotográfico, em 1904, o britânico Daily 

Mirror, é considerado um marco, uma vez que o conteúdo das fotos passa a ser 

considerado tão importante quanto o texto. Freund (2006) menciona a importância do 

uso de fotos pelo Daily Mirror e cita que, em 1919, o Illustrated Daily News, de Nova 

Iorque, segue modelo semelhante. 

 Mas, até a década de 1920, a fotografia ainda era considerada de maneira bem 

unívoca em seu sentido, colada à ilusão da verdade e à noção de prova. Já nos anos 

1930, cresce o interesse da imprensa por reproduzir temas da vida cotidiana e fotos não 

posadas, a candid photography, cuja paternidade é atribuída a Erich Solomon (1886-

1944). Ele foi o primeiro a fotografar pessoas em interiores sem elas se aperceberem. 

Assim, o maior valor da foto volta-se menos para a nitidez e mais para o assunto e a 

emoção capaz de suscitar. Em 1931, Solomon lança o álbum “Contemporâneos célebres 

fotografados em momentos inesperados”, marcando uma fase, que teria continuidade até 

os dias atuais, de registrar políticos em suas vidas privadas (tendência que passou a 

incluir celebridades em vários campos de atividade). 

 E, ainda, nessa época, a invenção da câmera Leica permite ganhar mobilidade, 

posicionar-se melhor, passar sem ser apercebido, além de oferecer várias objetivas, o 

que torna a foto mais natural, bem como possibilita o registro do acontecimento no seu 

instante . Os jornais passam a dar mais atenção ao fotojornalismo e a valorizar o scoop 

(furo), a velocidade e o sensacionalismo. Ao mesmo tempo, as revistas investem na 

fotografia de autor, principalmente com os concerned photographers. 

 Na Alemanha dos anos 1920 e 1930, há um boom de revistas ilustradas, cuja 

articulação entre texto e imagem permite que se fale com propriedade em 



fotojornalismo. Para Amar (2007), é na revista Münchner Illustrierte Presse que a foto 

de informação encontra seu verdadeiro lugar. A partir de então, a fotografia jornalística 

fortalece-se e ultrapassa o caráter meramente ilustrativo e decorativo que tinha.  

 Em 1930, os editores do Münchner Illustrierte Press percebem que o público 

não quer apenas ser informado sobre fatos e gestos das grandes personalidades, mas tem 

interesse pelo homem da rua e por assuntos relacionados com sua própria vida. Assim, o 

jornal, seguido por outras publicações, inicia uma fase de ouro da fotorreportagem, com 

destaque para o trabalho de Felix H. Man (1893-1985), que fez cerca de 80 reportagens 

fotográficas entre 1929 e 1933 sobre os mais diversos temas do cotidiano, como 

piscinas populares, operários de fábricas, cenas de restaurantes, combates de boxe 

(FREUND, 2006).   

 Esse florescimento cultural alemão, no entanto, estava com os dias contados. 

Com a ascensão de Hitler ao poder, em 1933, vários jornalistas, editores e fotógrafos 

deixam o país, o que contribuiu para a exportação das concepções do fotojornalismo 

alemão para a Europa e os Estados Unidos. Um exemplo é criação da Vu (1928-1938), 

primeira revista ilustrada moderna na França, alicerçada na fotografia, e que traz uma 

nova fórmula para o uso da imagem na imprensa: a reportagem ilustrada de informações 

mundiais. Inspirada na Vu e nas revistas alemãs, surge a Life (1936-1972), nos Estados 

Unidos. 

 É ainda nos anos 1930 que se percebe uma nova audiência para uma nova 

fórmula: a imprensa popular, que inclui a reportagem do sensacional, a vida como 

história – true life – as séries, os comics, um modelo alimentado por certo voyerismo 

diante de escândalos e desgraças (LEDO ANDIÓN, 1988). Esse tipo de abordagem 

ganharia mais peso décadas mais tarde, com a concorrência com a imagem televisiva, 

ambas voltadas para a apresentação do instantâneo, sem contradições ou ambiguidades. 

No entanto, suas origens remontam à imprensa amarela norte-americana do final do 

século XIX, que nasceu com a disputa acirrada entre os sensacionalistas The New York 

World, de Joseph Pulitzer (1847-1911), e The New York Morning Journal, de Willian 

Hearst (1863-1951), que abusavam de manchetes escandalosas e até falsificavam ou 

inventavam histórias. 

 Já nos 1940, com a atuação das agências, aumenta a demanda pelos temas 

crimes, conflitos, desastres, acidentes, atos de figuras públicas, cerimônias e desporto. 

Sousa (2004a) lista uma série de fatores que contribuíram para a ampliação do uso de 

fotos pela imprensa, principalmente a partir dos anos 1930: 



a) o poder de atração e a popularidade das fotos, com o suporte do 

desenvolvimento de uma cultura visual propiciada pelo cinema; 

b) o desenvolvimento de práticas de fotografia documental voltadas para fins 

sociais e do fotojornalismo de autor; 

c) a compreensão da foto como fator de legibilidade e acesso aos textos; 

d) mudanças no design dos jornais norte-americanos entre 1920 e 1940 com maior 

aproveitamento das fotos; 

e) introdução da telefoto em 1935; 

f) valorização do fotojornalismo com a cobertura da Guerra Civil Espanhola e, 

posteriormente, da Segunda Guerra Mundial; 

g) introdução de novas tecnologias (câmeras menores, teleobjetivas, filmes rápidos, 

flashes eletrônicos). 

Porém, os usos da foto na imprensa encontrariam outros rumos com a chegada e 

ascensão da televisão. Cai o número de revistas ilustradas nos anos 1950 e, como já 

mencionamos, abre-se caminho, a partir da década seguinte, para o gosto pelo 

“popular”, por scoops traumáticos e por imagens que invadem a privacidade de figuras 

públicas. Encontram espaço a imprensa cor-de-rosa e a de escândalos, as revistas 

eróticas e as especializadas (moda, decoração, fotografia etc.). Com a popularização de 

revistas de escândalos na Itália, surgem, então, os paparazzi, fotógrafos especialistas em 

buscar, a qualquer custo, fotografias sensacionais de pessoas famosas.  

 Manuais, como o Associated Press Style Book, surgem na década de 1960, época 

em que se passa a incentivar a combinação de elementos de arte e design na fotografia. 

Reforça-se o foco na captura do acontecimento sensacional e na industrialização do 

fotojornalismo. O período é nomeado por Sousa (2004a) como a segunda revolução do 

fotojornalismo, a partir dos anos 1960, marcado pelos seguintes traços: 

a) desaparecimento das revistas ilustradas; aumento da produção das agências 

fotográficas, que atendem, agora, a jornais e revistas semanais de informação; 

b) crescimento do número de fotojornalistas incentivados pela cobertura da Guerra 

do Vietnã; 

c) maior segmentação do mercado da comunicação e valorização do design gráfico 

na imprensa, tendência mais notória nos anos 1980; 

d) maior interesse pela foto ilustração que se sobrepõe à foto-choque; aumenta a 

invasão da vida privada; 

e) maior convencionalização e rotinização do fotojornalismo, que leva as fotos a 



tenderem para o estereótipo: o esquerdista, o político, o delinquente, o manifestante etc. 

 Nos anos 1980, ganha força o close in e sua agressividade visual, o 

preenchimento do enquadramento, na manutenção de uma composição mais simples. 

Convivem tanto a produção rotineira centrada no imediato, quanto o fotojornalismo de 

autor.  

 Sobre a cobertura de guerra, intimamente ligada ao desenvolvimento do 

fotojornalismo, esta passou por diferentes momentos, com mudanças em relação a seu 

uso pela imprensa. Para Ledo Andión (1988), a utilização de imagens vivas, múltiplas e 

inseridas num processo, como ocorreu no Vietnã, foi substituída por imagens que 

apenas nutrem um sentimento de impotência e que seguem o modelo de mercado da 

foto mais forte e mais denotativa. Galard (2004) também questiona a rapidez com que 

se substituem imagens de guerra em abundância, inviabilizando o tempo necessário para 

o desvelamento das ideias contidas nelas. 

 Nesse âmbito, há que se atentar para as questões políticas e ideológicas na 

escolha de quais dramas serão noticiados em relação a guerras. Afinal, não basta por si 

só ser um conflito, é preciso que elas sejam vistas como excepcionais, que rompam seu 

círculo imediato e atraiam atenção internacional. Como exemplifica Sontag (2003), o 

conflito amplamente noticiado entre israelenses e palestinos joga com uma série de 

questões, desde a notoriedade do povo judeu e a repercussão de seu extermínio pelos 

nazistas, até o papel dos Estados Unidos no apoio a Israel. Por outro lado, muitas 

guerras crueis, com a chacina de civis, como é o caso do Sudão, ganham pouco ou às 

vezes nenhum espaço na mídia. 

 Essa falta de interesse fica clara também na breve cronologia que Sousa (2004b) 

faz da cobertura do conflito de Ruanda, em 1994. As fotos não despertaram interesse da 

imprensa. Quando começou o massacre dos tutsis pelos hutus, em 6 de abril de 1994, a 

agência Sigma enviou Patrick Robert, e a Sipa, Luc Delahaye. As primeiras fotos 

chegaram a Paris em 10 de abril. Nenhuma foi vendida pela Sigma. Em 27 de abril, o Le 

Monde publica a primeira reportagem sobre o assunto. A primeira imagem chocante sai 

na primeira página do Le Quotidien de Paris apenas em 18 de maio. O pico da cobertura 

só ocorreu no final de junho, mas com foco no campo de refugiados do Zaire. O que 

mostra que não basta ser um acontecimento negativo ou trágico e que há outras forças 

que atuam na escolha do que noticiar. Apesar da demora no surgimento do interesse 

pelo conflito, uma imagem referente a ele foi a vencedora da “Foto do Ano” do World 

Press Photo em 1994. 



 A crítica de Ledo Andión (1988) estende-se ainda ao uso da imagem como 

banalidade, como espetáculo, em detrimento do valor informativo da fotografia. É 

também à crítica à banalização que se atém o psicanalista Paulo Endo (2005. p 79): 

 

a exposição traiçoeira, rasteira e chula das imagens, onde pessoas são 
flagradas aos prantos, feridas, mortas, em pânico, e que, no dia seguinte, 
viram sucata, notícia velha, cadáveres já vistos, espelham a banalização da 
violência pelo caráter de sua transmissão (ENDO apud QUINTO, 2007, p. 
29). 

 

Ledo Andión (1988) atenta para o fato de, a partir dos anos 1980, com os meios 

de comunicação de massa, ter se esgotado um tipo de percepção sensível em nome de 

uma comoção sensível, ancorada em sexo e morte. Ela considera que, na 

contemporaneidade, a ação, a velocidade e a tecnologia são os novos news values para a 

fotografia. Com a rapidez como critério de noticiabilidade, cai a qualidade, pois o que 

passa a importar é a apreensão imediata, global e sensível das fotos, padrões da imagem 

televisiva que passam a ser adotados para o impresso também. 

 A autora lembra que fotos do nunca visto, do oculto, sempre atraíram o olhar das 

pessoas e ampliaram a liberdade de ver, numa época de conquistas e de expansão do 

capitalismo. E foram ganhando o interesse da imprensa fotografias com elementos de 

intriga, segredo, perigo, personagem público e ameaças de acontecimentos, centradas 

em seu caráter de espetáculo. Dessa forma, “Socialmente a foto acéptase – máis e máis 

– porque é parte do consumo de imaxes cotián e da solución de modo de vida que estas 

imaxes fornecen a través dos estereótipos” (LEDO ANDIÓN, 1988, p. 61). Ela acredita 

que, apesar de a fotografia de imprensa ter evoluído e conquistado seu espaço social e 

informativo, acabou retomando seu antigo papel de ilustração e de adorno com o triunfo 

da tecnologia e da quantidade em detrimento da qualidade. 

 O cenário visualizado pela autora apresenta-se-nos voltado para a 

espetacularização, a valorização da violência, os efeitos da dramatização, a dependência 

de instituições e a centralização na distribuição das fotos. Para ela, essa situação aponta 

para a definição de uma nova ordem, e a foto-choque seria o principal emblema do 

esgotamento de um sistema comunicativo. Os sinais da renovação estariam em revistas 

especializadas e em iniciativas de alguns jornais diários, que buscam fugir dos velhos 

clichês, pois perceberam que a imprensa que preza pela rapidez e trata os sujeitos de 

maneira impactante está obsoleta na prática.  

 O texto de Ledo Andión data do final da década de 1980, anos marcados pelo 



uso de fotos mais agressivas e de composição mais simples, e, por isso, é necessário 

atentarmos para o contexto do seu lugar de fala, apesar de a autora já ter-se adiantado ao 

acreditar que uma renovação avizinhava-se. Em texto produzido mais de uma década 

depois, e que acreditamos condizente ao que ainda se assiste na contemporaneidade, 

Sousa (2004a) aponta que, desde o pós-guerra, duas linhas de evolução contraditória 

passaram a coexistir até os dias atuais: a fotografia jornalística e documental, por um 

lado, e a banalização do produto fotojornalístico e a produção em série de fait-divers, 

por outro. A ambas juntou-se, com bastante relevo, uma terceira via, a foto ilustração, 

nomeadamente a foto glamour, a foto beautiful people e a foto institucional, 

principalmente após os anos 1980 e 1990. 

 Cornu (1994) também acredita na permanência de uma capacidade crítica da 

imprensa, apesar do sensacionalismo. Para ele, mesmo voltados para a lógica de 

mercado, os meios de comunicação sabem que a pluralidade pode permitir atingir 

públicos-alvo diferenciados. Sendo assim, continuaria havendo espaço para o 

pluralismo, que é uma das garantias da liberdade de informação. Tal aspecto nos leva a 

refletir sobre a responsabilidade dos meios de comunicação na criação de realidades e 

consciência. 

 

“En este punto reside, a mi juicio, la mayor responsabilidad de las empresas 
informativas, en que vivimos de una ‘construcción mediática de la realidad’, 
los cuidadanos saben de su mundo a través de lo que los medios les ofrecen, 
tanto a escala global como local” . (CORTINA, 2004, p.25) 

 

Concordamos com a autora. Afinal, a imprensa é muitas vezes a única fonte de 

informação de acontecimentos fora da experiência direta das pessoas, o que reafirma a 

importância de refletir sobre como ela exibe ou deve exibir suas imagens, 

principalmente quanto apresentam dor e sofrimento, de modo que se respeite a 

dignidade humana. 
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