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Resumo 

O uso das tecnologias digitais, fomentado pela lógica capitalista de modernização e 

aumento de produtividade, implicou em diversas transformações no mundo do trabalho. 

Com a introdução da fotografia digital, e consequente substituição da analógica
4
 nos meios 

de comunicação, as condições de trabalho do fotojornalista transformaram-se. A crescente 

rapidez da circulação da notícia e das imagens e o acúmulo de atividades atribuído ao 

contexto da convergência digital são reflexos disto. Neste sentido, este artigo buscou 

realizar uma revisão bibliográfica dentro do campo da comunicação a respeito daqueles 

autores que se dedicaram a compreender os desdobramentos de tal processo, relacionando-o 

no âmbito de uma possível intensificação da precarização das condições de trabalho 

fotojornalístico. 

 

Palavras-chave: comunicação e trabalho, fotojornalismo, condições de trabalho, 

precarização. 

  

Introdução 

A entrada da tecnologia digital no mundo do trabalho, fomentada pela lógica capitalista de 

modernização e aumento de produtividade, causou mudanças na organização e nas 

condições de produção em diversos campos, inclusive no fotojornalismo, a partir do 

surgimento da fotografia digital. 

O interesse por compreender como se dá este processo surgiu através da experiência 

proporcionada pela monitoria do Laboratório de Fotografia da Ufba e foi fomentado pelo 

Programa de Educação Tutorial de Comunicação da Ufba, voltado para o incentivo à 

iniciação científica através de bolsas financiadas pelo Ministério da Educação. Decidiu-se 

problematizar o novo cenário da prática do fotojornalismo sob o viés da sociologia do 
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trabalho, em interface com o campo da comunicação, por compreender que a boa parte da 

informação é, atualmente, uma mercadoria produzida em sistema industrial, em que os 

trabalhadores – jornalistas, fotojornalistas, designers, etc – estão submetidos à lógica 

empresarial dos veículos de comunicação de massa. 

Como consequência deste percurso, as seguintes provocações de José Afonso da Silva Jr. 

aparecem como norteadoras desta pesquisa: 

“Que desdobramentos a redução de custos, a agilidade de 

circulação da fotografia no processo da notícia, a acumulação de 

tarefas devido à convergência digital, a relação fotógrafo vs. 

dispositivos fotográficos digitais, propõem para a prática da 

imprensa? Que novos processos se engendram no fluxo de trabalho 

do fotojornalismo inserido em contextos digitais?” (SILVA, 2008. 

p.12) 

 

Pressupondo-se que as relações de trabalho estabelecidas nas empresas jornalísticas 

influenciam a produção da notícia (textual e imagética), investigar-se-á as condições do 

exercício do fotojornalismo no contexto da tecnologia digital. Para tal, o momento seguinte 

à revisão bibliográfica, a pesquisa pretende vir a construir indicadores sociais qualitativos 

(entrevista, observação in loco) e quantitativos (estatísticas) a respeito da condições de 

trabalho do fotojornalista.  

O objetivo geral da pesquisa, portanto, será, em um terceiro momento, realizar um estudo 

de estudo caso no jornal impresso diário Correio*, sediado em Salvador (Bahia), para 

discutir a intensificação da precarização das condições de trabalho do fotojornalista após a 

utilização da fotografia digital. Metodologicamente, para a pesquisa empírica, escolheu-se 

desenvolver um estudo de caso, pois, como afirma Gil (2009),  

“Os estudos de caso servem a muitos propósitos de pesquisas. São 

úteis para proporcionar uma visão mais clara acerca de fenômenos 

pouco conhecidos. São adequados para a formulação de hipóteses 

de pesquisa. Contribuem para a descrição de grupos, organizações e 

comunidades. Também podem ser utilizados para fornecer 

explicações acerca de fatos e fenômenos sob o enfoque sistêmico. 

O que significa que os estudos de caso podem servir tanto a 

propósitos exploratórios quanto descritivos e explicativos”. 
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Neste momento da pesquisa, ainda exploratório, no entanto, o objetivo é investigar como se 

deu a reconfiguração da forma de produzir fotografias dentro das empresas de 

comunicação, considerando sua inserção no contexto da tecnologia digital. 

O fotojornalismo no contexto digital  

A fotografia no campo jornalístico cada vez mais tem ganhado diferentes conotações e 

possibilidades, desde a prática fotojornalística tradicional, exercida por trabalhadores 

assalariados contratados, passando pelo regime do freelancer, chegando até à figura do 

repórter cidadão, aquele que fotografa espontânea e esporadicamente e que não tem vínculo 

empregatício com a empresa, mas colabora com o veículo produzindo conteúdo em 

determinadas circunstâncias. Apropriando-se da concepção proposta por Jorge Pedro Sousa, 

o fotojornalismo será considerado enquanto prática jornalística em que a linguagem 

fotográfica está sincronizada com a lógica de representar visualmente uma notícia (SOUSA, 

2004).  

A linguagem fotográfica foi inserida no jornalismo em meados 1850, com o surgimento da 

técnica do colódio úmido, que permitia que as imagens fossem congeladas em menos tempo 

(SOUSA, 2000). Historicamente, pelo seu caráter indicial, a fotografia foi apropriada pelo 

jornalismo, através do fotojornalismo, como forma de reforçar seu discurso de 

autolegitimação enquanto reflexo da realidade. Deste modo, assim como os repórteres, os 

fotógrafos que trabalham para uma empresa de comunicação estão submetidos à lógica 

desta, a sua linha editorial, aos valores-notícias e ao ethos que rege a prática jornalística 

como um todo. 

Para esta pesquisa, portanto, serão considerados fotojornalistas aqueles profissionais que 

têm vínculo empregatício ou trabalham em regime temporário (freelancer) para veículos de 

comunicação impresso ou online e que têm como função produzir imagens fotográficas 

com valor noticioso. São eles que ocupam os cargos responsáveis por cobrirem pautas 

jornalísticas através de fotografias e, diferentemente do fotógrafo que trabalha com ensaio 

documental, não desenvolvem um projeto pessoal próprio, mas, sim, são pautados para 

cobrir eventos, fatos e acontecimentos noticiosos dentro da dinâmica da empresa.  

É importante ressaltar que a pauta fotojornalística é tanto considerada na sua 

previsibilidade, quando o fotógrafo já sai com a pauta definida pelo editor, quanto na sua 
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imprevisibilidade, quando um acontecimento não planejado, mas considerado de relevância 

dentro dos padrões dos valores-notícia, é flagrado pela lente do fotorrepórter, ou o que a 

autora Sallet (2005) convenciona chamar de saídas de rotina de primeira natureza, pautas 

fruto do agendamento e pautas de segunda natureza, oriundas de situações inesperadas que 

enroupem a rotina do fotojornalista. Para ela, a rotina deste profissional é, na verdade, uma 

contrarrotina, pois os imprevistos fazem parte da rotina produtiva das fotografias 

noticiosas. 

Giacomelli (2000) descreve a rotina de produção fotográfica analógica, começando da 

entrega da pauta para o fotógrafo, assim como acontece na rotina digital. Os equipamentos 

básicos utilizados eram a câmera, uma quantidade razoável de rolos de filmes coloridos e 

preto e branco e o flash. Depois de cobrir a pauta, o fotojornalista retornava à redação para 

deixar o material para ser revelado manualmente pelo laboratorista e, a partir daí, iniciava-

se o processo de edição, em que eram escolhidas as fotografias que seriam publicadas. Esta 

etapa podia ter a participação do fotógrafo, mas era essencialmente da responsabilidade do 

editor de fotografia. 

O material usado na edição de imagens era, basicamente, a tesoura. As fotos selecionadas 

eram entregues ao editor geral ou ao chefe de redação. Em seguida, a foto era enviada à 

oficina de pré-impressão, onde era posicionada na página e, em seguida, entregue ao 

diagramador. A etapa final era a diagramação do fotolito e sua impressão na chapa metálica 

que rodaria o jornal.  

Para compreender a reconfiguração desta rotina de produção, é necessário conhecer como 

surge a fotografia digital e de que modo ela se encaixa no fotojornalismo. Entendendo suas 

características, será mais fácil compreender as mudanças causadas pela introdução desta 

nova tecnologia nas redações.  

A fotografia digital surgiu no ano de 1989, com o lançamento das câmeras Rollei Digital 

Scanback, Fujix Digital Still Câmara, Kodak Professional DCS e dos softwares de 

armazenamento e faz parte do desenvolvimento da microeletrônica, sistema em que as 

informações são passadas a partir da eletricidade e representadas por tensões e sinais 

elétricos. No caso da fotografia, são as variações da luminosidade que são convertidas em 

pulsos elétricos. 
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Equipamento analógico utilizado na Copa do México de 1986 

O ingresso da microeletrônica nos processos produtivos é considerado por Jorge Pedro 

Sousa a terceira revolução do fotojornalismo (SOUSA, 2000) e, de modo geral, em termos 

de técnica, significou a substituição das câmeras analógicas pelas digitais, dos sais de prata 

dos negativos pelos pixels e dos químicos de revelação pelo computador. 

A primeira vez que esta tecnologia foi usada no fotojornalismo foi durante a guerra do 

Golfo, em 1990. No entanto, só foi usada em larga escala no ano de 1994, na cobertura da 

Copa do Mundo de futebol nos Estados Unidos. No Brasil, a digitalização dos processos de 

produção fotográficos nos veículos de comunicação aconteceu em meados da década de 90, 

tendo como pioneiro o jornal Folha de São Paulo, que foi o primeiro veículo de 

comunicação a criar um banco de imagens digitalizadas, em 1994. O marco desta mudança 

para o fotojornalismo brasileiro foi a cobertura da Copa do Mundo na França, em 1998. 

Silva e Queiroga (2010) elencam quatro características específicas do novo modo de 

produção fotojornalística: polivalência, multi/hipermidialidade, multiplataforma e 

cooperação. Considera-se que tais características representam mudanças significativas na 

rotina de trabalho do fotojornalista, dentro do contexto digital, para além da mera mudança 

do equipamento, que passa a ser a câmera digital (que possibilita o modo de registro 
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colorido e preto e branco), o flash e o cartão de memória (que permite uma quantidade 

muito maior de fotografias a serem tiradas).  

Em particular, a característica da polivalência, que, para os autores, é a capacidade do 

fotógrafo de adquirir competências além do domínio específico da fotografia – a exemplo 

do tratamento e indexação de imagens em computadores e uso de redes digitais e sistemas 

de transmissão de dados – será investigada nesta pesquisa como um indicador de possível 

sobrecarga de trabalho. 

A multiplataforma é a possibilidade de distribuir conteúdo de diferentes formas, tendo a 

internet como a plataforma com mais potencial para isso; a cooperação é inter-relação entre 

diferentes setores de um mesmo núcleo produtivo, a exemplo dos repórteres cidadãos; e a 

multi/hipermidialidade, que é a habilidade de compor a linguagem fotográfica a outras, 

propiciando uma “navegação midiática”. 

Pode-se acrescentar também a multifuncionalidade do profissional, tendência que aparece 

nas redações, onde o jornalista, além de cumprir a sua função de repórter e de redator das 

matérias, também fotografa a situação que vai retratar em texto. No caso do repórter 

fotográfico, ele pode realizar dupla função de fotografar e escreve ou de ser seu próprio 

motorista. O enxugamento de custos tem favorecido que o jornal utilize fotos de divulgação 

(de assessorias de imprensa), ou imagens que o próprio jornalista registra em seu 

deslocamento (Sallet, 2005). 

Neste contexto, a etapa de edição (no sentido de tratamento de imagens) e manipulação das 

fotografias, denominado como pós-produção, também sofreu alterações. Os principais 

programas que cumprem estas funções são o Adobe Lightroom e o Adobe Photoshop. O 

primeiro é utilizado principalmente para fazer o tratamento das imagens – aumentar ou 

diminuir a exposição (clarear ou escurecer), cortar e modificar os tons das cores, por 

exemplo – e catalogar as fotos, através de palavras chaves e pastas, para armazená-las em 

um banco de dados. Com o aumento astronômico da quantidade de fotos produzidas, com a 

substituição do limite de 36 poses por filme por cartões de memória capazes de gravar até 

mais de 1000 fotos, o armazenamento do material produzido tornou-se um problema e, por 

isso, a catalogação torna-se fundamental.  
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Já o segundo programa, usado principalmente para fazer manipulação de imagens, inclui o 

tratamento e também alterações mais profundas – como a sobreposição de imagens (muitas 

vezes quase imperceptíveis) – corte, uso de ferramentas capazes de retirar imperfeições da 

pele e também mistura de arte digital à fotografia. 

 

Rotina dos fotojornalistas inseridos no contexto digital 

A partir de um estudo de caso, Giacomelli (2000) elenca as vantagens da produção 

fotográfica digital, em relação à analógica para o fotógrafo, sendo a principal delas a 

rapidez da produção da imagem, o que pode ser observado essencialmente em dois pontos 

da produção: a possibilidade de visualizar a fotografia logo após ser tirada e o processo de 

revelação da imagem. Por outro lado, Jorge Pedro Sousa ressalta as vantagens lucrativas 

para as empresas de comunicação com a introdução da fotografia digital, como a 

simplificação dos procedimentos e rentabilidade dos recursos humanos.  

No entanto, na análise de Silva (2008, p.9), nesta nova configuração das condições de 

trabalho, “o fotojornalista é um analista e construtor de sistemas que integra as tecnologias 

fotográficas com as digitais.” Esta situação é agravada por estar sincronizada à lógica de 

mercado e de lucratividade das empresas jornalísticas que dominam os meios de 

comunicação no Brasil (FRANCISCATO, 2005). Ele cita como exemplos a redução de 

custos, o que inclui demissão em massa e automação dos processos produtivos. Além disso, 

ressalta que há uma redução no intervalo de tempo entre as pautas que são passadas para o 

trabalhador e também a necessidade de se adequar à nova sistematização da rotina de 

produção nas redações digitais. 

Anotações preliminares sobre as condições de trabalho do fotojornalista 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 8 

Alguns aspectos das transformação da rotina da produção fotojornalística apontam para o 

surgimento de uma nova precarização do trabalho dentro das empresas de comunicação, a 

partir da introdução da tecnologia digital. Essa nova forma reflete no aumento da 

instabilidade, da informalidade, da terceirização, da desregulação e flexibilização da 

legislação trabalhista, do desemprego, do adoecimento, dos acidentes de trabalho, da perda 

salarial e da fragilidade dos sindicatos no mundo do trabalho, como um todo (DRUCK, 

2011).  

 

Esta precarização é apontada por Druck (2011) como resultado da mudança do modelo de 

produção fordista e taylorista para o modelo contemporâneo baseado na flexibilização do 

trabalho, no alto índice de automação e no uso de tecnologias digitais e informacionais, e 

conhecido como “acumulação flexível”.  

 

No campo do jornalismo/fotojornalismo, este processo de precarização é responsabilizado 

pela informatização das empresas comunicacionais, que possibilita um maior controle da 

produtividade e também a redução de custos. Segundo Baldessar (2003, p. 24), a introdução 

da tecnologia digital resulta em processos simultâneos e contraditórios, como 

“criação/destruição de postos de emprego; qualificação/desqualificação das tarefas e da 

força de trabalho; centralização/descentralização da produção”.  

 

Podemos elencar, para efeito ilustrativo, no contexto da redação de um jornal diário 

impresso, o desaparecimento do posto de trabalho do laboratorista, o surgimento dos postos 

ligados às mídias online, internet e redes sociais, e a centralização da rotina de trabalho no 

computador. A respeito do lugar do computador na rotina produtiva do fotojornalista, 

Giacomelli (2000, p.8) afirma que “a tecnologia digital transforma a câmara fotográfica (e a 

fotografia) num periférico, num simples apêndice do computador”. 

 

Outra característica, apontada por Silva (2008, p. 9), da precarização da prática do 

fotojornalismo, é a “co-participação por parte  do leitor/ usuário, através de sessões como o 

repórter cidadão, que está sincronizada com lógicas de flexibilização da produção e 

expansão do vínculo de pertencimento entre veículo e usuário”. 
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Considerando a tipologia de precarização formulada por Druck e Franco (2007), foi 

possível observar em maior escala, a partir da bibliografia revisada, que há uma 

intensificação do trabalho dentro do campo do fotojornalismo, pois nota-se que a 

organização do trabalho é norteada pela extensão da jornada de trabalho, polivalência, 

maximização do tempo, exigência de alta produtividade, redução de custos para a empresa e 

flexibilização nas formas de contrato (freelancer, por exemplo). 

 

Quanto à organização dos trabalhadores, Baldessar (2003) traça um breve histórico da luta 

sindical dos jornalistas (e, portanto, também dos fotojornalistas) no Brasil, que se inicia a 

partir do momento em que surgem as empresas de comunicação e produção de informação 

fica submetida à lógica industrial. Com intuito de melhorar o salário e as condições de 

trabalho, a categoria deflagra sua primeira greve no Rio de Janeiro, em 1960. No entanto, a 

autora não avança na análise e não se dedica a compreender se há, atualmente, um 

fortalecimento ou fragilização na organização e nas reivindicações dos trabalhadores deste 

campo. 

 

A respeito da insegurança e saúde no trabalho, pode-se refletir a respeito dos já conhecidos 

problemas causados pelo uso intenso do computador, como cansaço da visão, dores de 

cabeça, lesão por esforço repetitivo (LER), principalmente no pulso e do uso do mouse, e 

problemas de postura, bem como a LER causada pelo uso intenso da câmera, tanto no pulso 

quantos nos dedos e também pelo peso do equipamento. Além disso, problemas de saúde 

como cardiopatias e estresse, estão associadas à rotina intensa e exigente do trabalho do 

fotojornalista. 

 

Quanto às outras categorias elencadas pelas autoras – vulnerabilidade das formas de 

inserção e desigualdades sociais, perda de identidades individuais e coletivas e 

condenação e descarte do Direito do Trabalho –, observou-se que foram pouco, ou ainda 

não foram, tematizadas pelos teóricos que se dedicaram à interface entre comunicação e 

sociologia do trabalho, mas estarão presentes durante o estudo de caso a ser realizado na 

próxima etapa desta pesquisa. 

Considerações finais 
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De modo geral, pode-se concluir que há na rotina dos fotojornalistas uma maior exigência 

de qualificação para a realização de múltiplas funções, pelo aumento do número de pautas 

para cobrir por dia e pela alta frequência de plantões e de horas extras. Tal hipótese tornou-

se mais fecunda durante a revisão bibliográfica, e também mais robusta em função da 

pesquisa divulgada em setembro de 2011 pelo site americano Careercast.com, com as dez 

profissões mais estressantes, em que o fotojornalista ocupou o quarto lugar do ranking. 

Esta pesquisa, portanto, ainda que em seus primeiros passos, pretende contribuir para o 

avanço da discussão, buscando ultrapassar o nível da descrição para o da problematização 

da rotina do fotojornalista, no que concerne às suas condições de trabalho com a introdução 

da tecnologia digital e como isto influencia na construção da notícia nas empresas voltadas 

para o jornalismo impresso diário.  
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