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Resumo 
 
O presente artigo objetiva percorrer parte do caminho da fotografia e do mundo profissional 
dos fotojornalistas. Para isto, faz um panorama das práticas do fotojornalismo, no Brasil e 
em Portugal, seguindo um desenvolvimento cronológico. Estabelecemos nessa reflexão 
linear o que estamos denominando três sistemas, nos quais o estatuto do fotojornalismo 
esteve imerso desde os processos mais incisivos de modernização da imprensa, nos anos 
1950, até o momento mais contemporâneo. O primeiro sistema discute o fotojornalismo a 
partir da implantação dos meios eletrônicos e da modernização dos parques gráficos entre 
anos 1950 e 1980; o segundo foca a transformação do setor com a chegada dos 
equipamentos digitais entre os anos 1980 e 2000 e, finalmente, o terceiro – dos anos 2000 
até a segunda década do século XXI – observa o domínio das imagens e procura responder 
qual é o regime de visualidade que se estabelece no fotojornalismo atual. Ao final, podemos 
construir um retrato que mostra a inserção dos fotojornalistas em Portugal e no Brasil no 
mercado jornalístico e a forma como a profissão foi estabelecida historicamente 
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Introdução 
 
O desenvolvimento das práticas do fotojornalismo se estabelecem em meio a evoluções 

técnicas de captura e difusão da imagem e ao espaço simbólico que o mesmo ocupa nas 

páginas das publicações jornalísticas. 

Este artigo faz um panorama dessas práticas seguindo um desenvolvimento cronológico que 

compõem um sistema espaço-temporal que se divide em três momentos marcantes da 

fotografia no Brasil e em Portugal. Cada um dos sistemas é denominado conforme a 

maneira que os principais elementos simbólicos e tecnológicos se apresentam e afetam a 

produção jornalística.  

1º sistema – A janela se abre 

Gisele Freund (1995) atribui ao surgimento da fotografia de imprensa uma mudança na 

forma do homem se relacionar com o mundo que o cerca:  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente 
do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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A introdução da fotografia na imprensa (...) muda a visão das massas. Até então o 
homem vulgar apenas podia visualizar fenômenos que se passavam perto dele, na 
rua, na sua aldeia. Com a fotografia abre-se uma nova janela para o mundo. Os 
rostos das personagens políticas, os acontecimentos que têm lugar no próprio país 
ou fora de fronteiras tornam-se familiares. Com o alargamento do olhar o mundo 
encolhe-se. A palavra escrita é abstrata, mas a imagem é o reflexo concreto do 
mundo no qual cada um vive (FREUND, 1995,p. 20).  

 

Esse “alargamento do olhar” ou “reflexo concreto do mundo” começa, no Brasil, a partir de 

algumas experimentações feitas pela imprensa carioca na última década do século XIX na 

revista A Semana, editada por Valentim Magalhães. Em 2 de setembro de 1893, a revista 

publica a primeira fotografia em autotipia3, um retrato do maestro Marino Mancinelli 

(FERREIRA, 2002, passim).  Porém, a integração entre texto e imagem aconteceu em 1900, 

com a primeira fase da Revista da Semana (ANDRADE, 2004, p. 81 e 85; RIBEIRO, 2002, 

p.113).  

Em Portugal, a primeira publicação de uma gravura a partir de uma fotografia foi no 

Panorama — Jornal Literário e Instrutivo, em 13 de março de 1841 (SOUSA, 2000, p.49). 

A fotografia publicada em livros e revistas se desenvolve com caráter documental como a 

construção da linha férrea do Douro, ou a documentação do Gerês registradas por Emílio 

Biel. (SOUSA, passim). Mas a expansão da fotografia se dará com a revista O Ocidente, em 

1878 e, em 1881, com o jornal ilustrado A Ilustração Universal.  A partir do século XX a 

melhoria dos processos de reprodução permitiu que as fotografias substituíssem as 

ilustrações.  O cotidiano de Portugal passa a ser retratado por fotógrafos como Joshua 

Benoliel, considerado o primeiro fotojornalista português e precursor da reportagem 

moderna. 

É nos primeiros anos do século XX que a fotografia começa a ocupar um lugar 

simbólico/representativo na imprensa, já que passa a representar aquilo que as palavras nem 

sempre conseguem expressar, ou reforçam as informações e significações textuais. Além 

disso permitem ao público a sensação de estar presente nos lugares dos acontecimentos, e 

os proprietários dos jornais e revistas percebem na fotografia um instrumento de 

onipresença que pode ser primordial para validar o discurso que veiculam. 

A modernização das cidades, o dia-a-dia do homem comum, das celebridades, as 

descobertas, o exotismo de diferentes culturas e padrões, são apresentados em reportagens 

que têm como suporte a linguagem visual.  
                                                
3 Processo de fotogravura em relevo no qual, para reprodução de originais em que há meios-tons, como nas fotografias 
comuns, a imagem é focada através de retícula, que a decompõe em pontos minúsculos, de tamanho variável, segundo a 
gradação de tons do original. Foi inventado em 1878 pelo norte-americano Herbert Eugene Ives.  
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Na Europa, especialmente na França e Alemanha o uso das imagens estava bem mais 

avançado que no Brasil. Na Alemanha, Erich Salomon publica em 1928 uma série de 

fotografias de um julgamento, feitas com uma câmera oculta, que iriam dar início à candid 

photograpy4. Além dessa forma de fotografar, Salomon deixou outro legado: ele assinava 

suas fotos, fazendo com que o fotógrafo saísse do anonimato e passasse a ser parte 

integrante e atuante da história contada.  

A fuga da guerra e da dominação nazista leva muitos fotógrafos alemães a influenciarem 

importantes publicações em todo o mundo. Na França a revista Vu publicava páginas 

inteiras com fotografias integradas aos textos. A revista americana Life também foi 

contaminada pelo estilo alemão por meio de Kurt Hutton que foi conselheiro de Henry Luce 

na fundação da revista.  É na Life que Robert Capa se consagra como repórter de guerra 

desde a Guerra Civil da Espanha, entre 1936 e 1939.  

No final dos anos 1930 alguns fotógrafos de origem alemã que imigraram para o Brasil 

traziam influências do movimento Bahaus, como a ênfase nas formas, no grafismo e o uso 

de recursos como ampliação e montagem que podem ter influenciado a composição  gráfica 

das revistas.  

É na segunda década do século XX que surge a principal publicação brasileira que iria 

sedimentar o uso da linguagem fotográfica no país: a revista O Cruzeiro (que nasceu sem o 

artigo O) foi lançada em 10 de dezembro de 1928. Desde o começo a revista mantém um 

grande número de páginas só com fotografias, e em alguns casos indo além, com 

fotografias que ocupavam duas páginas, processo pouco usual, tendo em conta a baixa 

qualidade de reprodução das imagens na época.  

Outro componente importante no processo de valorização da fotografia pela revista é o 

reconhecimento do trabalho do repórter fotográfico como um sujeito que se aventura em 

busca das imagens.  

Em Portugal, três revistas se configuram como um importante espaço para a construção da 

linguagem fotográfica: Ilustração Portugueza (sic), Flama e O Século Ilustrado.  

A Ilustração Portugueza foi uma das mais importantes. Jorge Pedro Sousa (2004) credita 

aos fotógrafos da revista o despontar da foto-reportagem em Portugal.  Inovadora em sua 

                                                
4 Termo usado para definir uma fotografia não posada, feita sem que o fotografado perceba o ato. “...uma fotografia viva, por 
vezes bem humorada (...) que tenta surpreender as figuras (públicas) em instantes durante os quais abrandam a vigilância, 
deixando cair as máscaras e abandonando os rituais sociais, assumindo posições ‘naturais’. Uma fotografia que pretende 
retratar o quotidiano. (SOUSA, 2004:77) 
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diagramação, a edição número 212, do dia 10 de outubro de 19105, por exemplo, traz 35 

páginas com nove reportagens fotográficas. Ao todo são 67 fotografias que retratam o 

cotidiano, os costumes e a política de Portugal no início do século.  

A revista Flama é outra publicação que se destaca na história da fotografia portuguesa. 

Criada em 1937 como um jornal quinzenal da Juventude Escolar Católica a publicação se 

consolidou em 1944. A modernidade da revista seria reforçada por conta do uso de 

imagens. Fonseca ressalta que as capas da Flama se equiparavam às das principais 

publicações mundiais: “capas como a que desvenda o lado íntimo de Amália, numa 

entrevista à jornalista Edite Soeiro, igualavam, em qualidade e beleza estética, publicações 

como a norte-americana Life ou a francesa Paris-Match” (FONSECA, 2007, p.56).  

A revista O Século Ilustrado, suplemento semanal do jornal O Século que circulou entre 

1880 e 1978, dedicava grande espaço para as fotografias e valorizava a figura do 

profissional por meio de uma seção chamada O fotógrafo estava lá na qual evidenciava a 

presença do fotógrafo como um “referendo” do acontecimento. Um indicativo da 

importância que a revista dava à fotografia é o status de seus fotojornalistas. Joshua 

Benoliel, por exemplo, “chegava a gritar nos comícios ‘É para o Século’ para fazer parar as 

pessoas” (Rocha Martins apud Sena (1991, p. 23)  

Esses exemplos mostram aquele que pode ser considerado um indício da profissão mítica de 

repórter fotográfico que iria se configurar no Brasil e Portugal e durar até o final do 

milênio.  

Percebe-se que vai se formando uma categoria profissional que se destaca no cenário 

brasileiro e português. O domínio da tecnologia e da linguagem jornalística separa o 

fotógrafo de imprensa das outras categorias de fotógrafos. A especialização no exercício da 

função estabelece grau de interlocução entre os repórteres fotográficos e as categorias 

hegemonicamente mais fortes nas revistas – redatores, editores e chefes de redação.  

2º sistema – A revolta dos românticos 

Nos vinte anos que vão de 1980 a 2000, tempo que abrange este segundo sistema, 

aconteceram muitas mudanças no fotojornalismo brasileiro e português. Boa parte delas se 

deveu ao grande avanço das tecnologias que permitiram a publicação das fotografias a cores 

e o surgimento e implantação dos equipamentos digitais, imprimindo maior velocidade na 

captura e distribuição das fotografias.  

                                                
5 A revista pode ser acessada no site: http://issuu.com/josemelo/docs/n242 
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A digitalização da fotografia jornalística foi assunto recorrente nas reuniões de 

fotojornalistas em Brasil e Portugal a partir dos anos 80. O encontro da Arfoc (Associação 

de Repórteres Fotográficos) em Foz de Iguaçu (interior do Paraná), no ano de 1993, do qual 

a pesquisadora participou, o tema que gerou discussões mais calorosas foi a manipulação 

digital da fotografia e a necessidade de indicar ao leitor se a imagem publicada era, ou não, 

alterada digitalmente. A Carta de Foz do Iguaçu, redigida pela diretoria da Arfoc, alertava 

para a importância da discussão sobre o assunto, e que este deveria estar na pauta de todas 

as redações.  O processo não aconteceu. Os veículos não sinalizaram (e ainda hoje não 

sinalizam) as fotografias que passaram por processo de manipulação digital e o público só 

ficou sabendo das manipulações quando jornais e pessoas envolvidos se manifestaram. 

Exemplo é o caso do diário Gazeta do Paraná, da cidade de Cascavel (também no interior 

paranaense), que em 1997 retirou da fotografia oficial da abertura dos Jogos Mundiais da 

Natureza o seu opositor político, então governador do estado, Jaime Lerner. O caso veio à 

tona quando o fotógrafo que fez a imagem oficial, Orlando Kissner, acusou o jornal de 

manipulação e de apropriação indevida. A fotografia alterada foi editada no periódico com 

crédito do fotógrafo daquele jornal. A manipulação tem motivação política e a edição de 1º 

de outubro do Jornal O Estado de S. Paulo traz a notícia da manipulação entre as notícias 

relacionadas às eleições.  

 

 
Figura 1: foto original e a manipulada que foi publicada no Jornal Gazeta do Paraná. Fonte: 

http://bardobulga.blogspot.com.br/2009/05/crimes-editoriais.html 
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Figura 2: Jornal O estado de S. Paulo, 1º de outubro de 1997, página A5.  

Acervo do Jornal http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19971001-37968-spo-0005-pol-

a5-not 

Não é recente esta discussão sobre a manipulação das fotografias. A interferência do 

fotógrafo na imagem apresentada ao público existe desde a invenção da fotografia, 

alterando, inclusive, a “configuração própria do assunto no contexto da realidade (...)  

Dramatizando ou valorizando esteticamente os cenários, deformando a aparência dos seus 

retratados, alterando o realismo físico da natureza e das coisas, omitindo ou introduzindo 

detalhes, o fotógrafo sempre manipulou seus temas de alguma forma: técnica, estética ou 

ideologicamente (KOSSOY, 2000,p.30)  

Também podemos acrescentar à discussão o próprio ato de fotografar como uma 

manipulação do real pelo fotógrafo, que a partir de suas escolhas estéticas, técnicas e de 

abordagem dá um contorno pessoal ao fato.  

Porém, a partir da década de 80, as discussões a respeito do tema na era digital se 

direcionaram para as facilidades de uma manipulação mais perfeita e a complexidade de se 

perceber a alteração, seja por um público leigo ou até mesmo profissional – além das 

consequências éticas, sociais e ideológicas desse fato.  

Se antes, portanto, o valor da fotografia como documento e como evidência do 

acontecimento era associado ao negativo –  prova absoluta da presença do fotógrafo e das 
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coisas onde estavam, como uma espécie de confirmação evidente do fato passado e 

consolidação deste na história futura –,  depois da consagração do uso da fotografia digital, 

a possibilidade da certeza de que vemos o fato como realmente aconteceu, recai sobre 

conceitos mais subjetivos que são a ética e o compromisso do fotógrafo com o fato 

retratado, ampliando e reforçando a responsabilidade do sujeito que opera o aparato.  

Em Portugal também se observa a preocupação dos fotojornalistas quanto à manipulação do 

material digital durante sua implantação nos jornais e revistas. Em pesquisa realizada com 

34% dos fotojornalistas portugueses no ano de 1998, Jorge Pedro Sousa percebeu que a 

tolerância desses fotojornalistas à manipulação das fotografias se dá pela percepção que 

estes têm do valor da fotografia como notícia. Esta tolerância é maior nas fotografias 

ilustrativas e sequenciais, enquanto os profissionais se declaram menos tolerantes à 

manipulação de feature photos, fotos semi-planeáveis e, finalmente, de spot News (SOUSA, 

1998).  

Quanto ao receptor da fotografia, Sousa sugere que haja informação sobre a manipulação da 

imagem veiculada permitindo que o observador perceba a transformação.  

A exemplo do Brasil, também em Portugal nada foi feito a este respeito e os jornais e 

revistas publicam fotografias manipuladas digitalmente sem nenhuma informação adicional 

a este respeito. E, se na película o original pode manter-se, na fotografia digital o fotógrafo 

pode alterar a realidade com tão grande qualidade que a manipulação é quase indelével o 

que traz à tona a questão da verossimilhança. 

Em paralelo a esta questão sobre a veracidade do fotojornalismo há outras problemáticas 

relevantes, como as facilidades que o digital trouxe à produção fotográfica e que deram aos 

fotógrafos mais agilidade, mas que, ao mesmo tempo, alteraram a relação espaço/tempo e 

ocasionaram antecipação dos horários de entrega do material fotografado com prazos de 

fechamento mais rigorosos e o surgimento da necessidade do furo visual.  

Além disso, com a popularização das câmaras digitais e das facilidades de manuseio, e a 

apropriação de conhecimentos da comunidade sobre os meios de transmissão das 

fotografias, os jornais passaram a receber imagens produzidas pelos leitores. E então, o 

fotógrafo que era aquele que detinha o domínio técnico passa a competir com o cidadão 

comum que possui uma câmara fotográfica.  

Perante isso, é possível deduzir um conjunto de percepções consolidadas durante os últimos 

vinte anos do século XX em relação ao fotojornalismo - tanto o brasileiro e como o 

português. Ao se deparar com a digitalização que se desenhou a partir de algumas questões 
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apontadas pelos fotógrafos e por pesquisas na área, constata-se: a) a necessidade do uso 

responsável das novas tecnologias aplicadas ao fotojornalismo; b) a facilidade que o digital 

trouxe para o dia-a-dia do fotojornalista; c) a necessidade de pensar sobre os efeitos do 

aumento da velocidade de veiculação das imagens e d) a mudança do sentido de verdade 

que antes era atribuído ao negativo fotográfico e agora ao fotógrafo. 

Na esteira dessas transformações, outras vão delinear o fotojornalismo no século XXI que 

tem como pano de fundo a reestruturação e o acelerado desenvolvimento das novas 

tecnologias de informação e comunicação.  

3º sistema – O domínio da imagem 

Pesquisadores das áreas sociais têm se debruçado sobre as mudanças na estrutura social 

provocadas pelas novas tecnologias e a sua interferência no jornalismo praticado no início 

do século XXI. O pensador espanhol Manuel Castells, ao estudar o impacto da tecnologia 

sobre a sociedade, defende que a trajetória da utilização das tecnologias vai delineando os 

resultados dos processos produtivos, de poder e cultura. A “sociedade em rede” é uma 

sociedade na qual há facilitadores para a expansão de uma economia capitalista flexível e 

adaptável. Nesta estrutura, os conglomerados da área da comunicação, os fluxos de 

informação e a concepção de “tempo intemporal” alteram as relações sociais (CASTELLS, 

2000, p.43).  

E é na esteira das transformações que no dia 31 de agosto de 2010 circulou a última edição 

do Jornal do Brasil em papel. O JB foi o jornal brasileiro que mais ganhou prêmios Esso6 

de fotografia, nove no total, e foi considerado por muitos que passaram por lá, como 

Evandro Teixeira, “uma escola de fotojornalismo”. Com a mudança, ficaram somente três 

profissionais no departamento fotográfico. As fotos publicadas na edição digital são, em sua 

maioria, de agências fotográficas.  

As editorias internacionais dos jornais de todo o mundo são as que mais refletem a 

tendência monopolizadora das agências e a “pasteurização” das informações textuais e 

visuais. Nas notícias de temas trágicos, às futilidades e vaidades, como casamentos de 

personalidades, as capas de jornais estampam as mesmas imagens oriundas de agências 

internacionais.  

As mudanças estruturais pressupõem uma alteração também nos modos de produção, 

edição e veiculação da fotografia informativa. Às dinâmicas até então “normais” da redação 

                                                
6 O Prêmio Esso de Jornalismo foi criado em 1955. Patrocinado pela Esso Brasileira de Petróleo, é concedido aos 
jornalistas, veículos de comunicação que se destaquem ao longo do ano. http://www.premioesso.com.br 
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se congregam a capacidade de o fotojornalista dominar a linguagem virtual e de trabalhar 

com multiplataformas, exigindo do repórter outras competências, principalmente no 

processo de pós-produção, como a edição de material em formato digital, o armazenamento 

em sistemas de base de dados, a distribuição e o arquivamento das imagens que não são 

utilizadas nas páginas do jornal. Há, portanto, uma complexidade no exercício da profissão 

que se altera rapidamente por conta do cenário de convergência que se instala cada vez mais 

rápido nas redações.  

Silva Junior (2011) traça cinco hipóteses sobre o fotojornalismo em cenários de 

convergência: a primeira é a de a tecnologia digital compor toda a cadeia de produção do 

fotojornalismo na convergência; a segunda é de que acontece tanto a utilização da 

fotografia como elemento multimídia, como a multimídia na fotografia; a produção de 

fotojornalismo em modo de convergência se orienta para uma circulação em 

multiplataforma é a terceira hipótese; a quarta é a de a polivalência profissional ser 

característica necessária para a produção de fotojornalismo em modo de convergência e 

finalmente, de que a cooperação e ação em rede interconectada entre agentes faz parte da 

cadeia do fotojornalismo em cenários de convergência. 

Todas estas hipóteses apontam para alterações no modo de operação das formas tradicionais 

de captação e exposição fotográfica, imagem estática, para as plataformas multimídia. Essas 

alterações são incorporadas rapidamente pelos meios de comunicação e validadas por 

grandes corporações. O prêmio Pulitzer de fotografia de 2010, por exemplo, foi concedido 

para o fotógrafo Craigh Walker do jornal americano Denver Post. A reportagem Ian Fisher: 

American Soldier7, que acompanha dois anos na vida de um jovem desde seu alistamento 

até o retorno para casa depois da guerra do Iraque, foi concebida para ser apresentada na 

web e veiculada em três dias consecutivos no jornal impresso. A reportagem fotográfica 

publicada no denverpost.com tem oito galerias. O material faz parte de um projeto especial 

no qual há 10 vídeos, material interativo e extra com informações adicionais que 

contextualizam a reportagem. O projeto, exemplo de convergência, é audacioso e exigiu um 

grande aparato econômico, humano e logístico para ser consolidado.  

Outros exemplos vêm do jornal argentino Clarin e da agência de fotografias Magnum. Em 

sua versão digital o clarin.com tem material em múltiplas plataformas com grande volume 

de fotorreportagens e informações multimídia elaboradas a partir de fotografias que 

possuem texto complementar sobre o assunto. Ou materiais híbridos, com vídeos, textos e 
                                                
7 A reportagem pode ser acessada no seguinte endereço: 
http://photos.denverpost.com/photoprojects/specialprojects/ianfisher/ 
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fotografias, como a reportagem ganhadora do prêmio da Society for News Design, com o 

nome Cayucos que retrata cidadãos africanos tentando entrar na Europa pelas ilhas 

Canárias. Gustavo Sierra, que assina a reportagem junto com a equipe do clarin.com é 

exemplo de jornalista que atua em multiplataformas. Ele escreve as matérias, faz as 

reportagens televisivas e fotografias das galerias de seus trabalhos multimídia.  

A agência Magnum8 tem transformado seus arquivos que contam a história mundial 

moderna em material multimídia e há uma produção atual fortemente inmotion.  

Para ser fotógrafo de imprensa hoje é condição necessária sobrepor destrezas profissionais e 

capacidade de adaptação a um fluxo de trabalho não somente digital, mas que em adição se 

lida com gramáticas de vídeo, textuais, sonoras, de informação, além, claro, de estabelecer 

alternativas de interoperabilidade entre sistemas tecnológicos e rotinas de trabalho (SILVA 

JUNIOR 2011, p.10). 

Os fotógrafos têm percebido a necessidade de se aproximar cada vez mais das novas 

linguagens derivadas da explosão tecnológica, mas também constatam que o ato de 

fotografar continua sendo uma atividade solitária – contraditória ao aparato das 

multiplataformas onde a convergência de mídias também é fruto de outra convergência: a 

de pessoas com um objetivo comum –, e que, por isso depende da interação do sujeito, 

operador da câmera fotográfica, com o sujeito operador dos conceitos da linguagem visual. 

Esta interação permitirá que haja estabilidade, ou um ponto de equilíbrio, entre o discurso 

massivo do avanço tecnológico e a apropriação da realidade por meio da linguagem visual 

que, em sua essência, enquanto linguagem, continua a mesma.  

As facilidades de captura e a necessidade de transmitir as imagens rapidamente geram uma 

situação de saturação que provoca a necessidade de editá-las em pouco espaço de tempo, 

que pode gerar equívocos de escolhas entre a fotografia que melhor informa e a que é 

apropriada para a necessidade imediata do jornal. 

Ao mesmo tempo a facilidade de captação e difusão da fotografia digital criou outra forma 

de disseminação da fotografia com conteúdo jornalístico por meio do fotógrafo-cidadão, 

constituindo uma nova rotina de distribuição da informação visual para o consumidor e 

possibilitando a concepção também por parte dele.  

O jornal O Estado de S.Paulo9 foi o primeiro no Brasil a publicar fotos de cidadãos 

comuns. No relatório de responsabilidade corporativa publicado em 2005, o jornal se 

compromete a interagir e dialogar com as audiências “para refletir melhor seus anseios e 
                                                
8 http://inmotion.magnumphotos.com/ 
9 http://www.estadao.com.br/ext/especial/extraonline/especiais/relatorio/audid.htm 
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suas necessidades, e acompanhar as mudanças da sociedade” (O ESTADO DE S.PAULO, 

2005).  

Em 1946 o jornal português Diário de Notícias publicava na primeira página fotos feitas 

por seus leitores. Eduardo Gageiro que viria a se tornar um dos mais importantes fotógrafos 

de Portugal, então com 12 anos, publicou no jornal duas cenas bucólicas do interior do país.  

Percebe-se, portanto, que a convergência altera a cadeia de produção fotográfica não 

somente por meio da transformação das estruturas de produção do profissional de 

fotojornalismo, mas também por conta das possibilidades narrativas e de veiculação que o 

consumidor percebe e usa, o que acaba por transformá-lo em participante ativo dos 

processos comunicacionais. Como em todo processo que está em construção, é possível que 

contradições surjam durante a sua concretização. Neste início da segunda década do século 

XXI há jornais que abrem espaço para o movimento contrário à rapidez da apuração, 

captação e publicação de fotografias veiculando séries fotográficas especiais, 

principalmente em suas publicações online.  

 

CONSIDERAÇÕES 

Ao traçar este breve panorama da inserção dos fotojornalistas em Portugal e Brasil, 

estabelecida em três sistemas, no qual o estatuto do fotojornalismo esteve imerso,  percebe-

se que a prática do fotojornalismo e as estruturas de trabalho estão interligados não só pelo 

fio da história linear na qual a evidente evolução das ferramentas, dos suportes e das 

técnicas utilizadas já foram inúmeras vezes observadas.  

O que pretendemos destacar é que há componentes de linguagem que se desdobram, nos 

dois países, em elementos simbólicos que perpassam os três sistemas e se repetem 

ciclicamente entre eles.  

Independentemente da linha temporal, do suporte ou da tecnologia utilizada, sempre haverá 

a busca pela linguagem que melhor expresse a história revelada em cada fotografia 

publicada. A esta observação que beira o óbvio há, porém, que se somar o fato de que a 

produção da fotografia jornalística é circunstanciada pelos fenômenos educacionais, 

organizacionais, sociais, culturais e históricos que se somam aos fatores pessoais dos 

fotojornalistas. Além disso, o público aparece como outro elemento que define o rumo da 

fotografia jornalística, uma vez que se sobrepondo às linhas editoriais ou escolhas do 

profissional, aparece a capacidade de o leitor apreender a história e seus desdobramentos. 

Esta capacidade, ampliada pelas inúmeras imagens que estão à disposição e pela 
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possibilidade de o leitor se fazer fotojornalista permite que as estruturas imagéticas se 

ampliem, influenciando a maneira como o fotojornalismo se estabelece ao longo da época 

observada.  

Convém lembrar, também, que o trabalho dos fotojornalistas se mostra cada vez mais como  

uma estrutura moldável e mutante. Os fotojornalistas são exigidos no campo da linguagem 

escrita, além de deverem ampliar as competências de ordem de organização, transmissão e 

fluxo de trabalho. Isso poderá mudar o rumo da própria linguagem da fotografia, uma vez 

que há sobreposição de conhecimentos textuais e imagéticos. 

Dessa forma, é possível dizer que estamos entrando em um outro sistema, moldado, dessa 

vez por novas gramáticas visuais, sonoras, textuais e gráficas somadas ao discurso 

fotojornalístico. 
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