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Resumo:  

No século XIX, muitos acreditaram que a fotografia perderia qualidade e se degradaria quando do 
surgimento das câmeras mais portáteis e baratas da Kodak e o surgimento de processos mais 
eficientes de revelação e copiagem das imagens, ou que o surgimento das primeiras câmeras 
digitais poderiam ameaçar a produção fotográfica. Entretanto hoje podemos observar que o 
conhecimento técnico ou o uso de uma determinada tecnologia para captura de imagens é apenas 
uma parte do processo fotográfico, e não necessariamente o mais importante. 

Ao pensarmos nas imagens fornecidas pelos fotógrafos amadores através de sistemas como o 
iReporter da CNN, o que podemos pensar primeiro, é nas questões éticas envolvidas na captura 
das imagens. Profissionais tendem a ser mais conscientes na captura e tratamento das imagens, 
não alterando o contexto de um evento ou manipulando imagens, seja por adição ou remoção, de 
qualquer coisa com o emprego de softwares de tratamento. Apesar de todos os argumentos 
contrários, uma empresa de noticias terá́ maior preocupação com a credibilidade com o que 
noticia, mas é muito difícil controlar isso quando as imagens, ou qualquer outra informação, é 
recebida de fontes estranhas. Se pensarmos que a regra é estar no lugar certo, na hora certa, o 
fotojornalista está condenado em virtude do grande número de amadores, cidadãos comuns, e 
seus telefones com câmeras. Mas se a regra for: o fotojornalismo de sempre apresentar a melhor 
imagem, o mais revelador retrato de um certo personagem, a imagem mais marcante de uma 
dado acontecimento, e ser capaz de fazer isso repetidas vezes; então o profissional vai ganhar 
quase todas as vezes. Talvez a resposta esteja no uso cada vez mais comum de smartphones 
também pelos fotojornalistas profissionais, em especial por repórteres fotográficos que trabalham 
com o que há de mais “duro” na área: a fotografia de guerra. Uma experiência de fotojornalismo 
verdadeiramente inovador é o que os profissionais do coletivo Basetrack (www.basetrack.org) têm 
produzido. O material apresentado no Basetrack é um esforço experimental de documentar de 
forma diferenciada o dia-a-dia dos fuzileiros navais dos EUA no sul do Afeganistão.  

Este projeto discute esse momento importante de “virada” que vem ocorrendo no fotojornalismo, 
com a chegada de novas tecnologias, da concorrência cada vez maior dos colaboradores através 
de ferramentas como o iReporter da CNN ou o Você Repórter de O Globo, e das experiências 
desenvolvidas – especialmente no campo da fotografia de guerra – a partir do uso de 
smartphones como câmeras fotográficas. Mais do que discutir o emprego da tecnologia (aparelhos 
e aplicativos), este projeto buscou focar nas alterações estéticas decorrentes de tal uso e, em 
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especial, tentar compreender possíveis alterações nos modelos narrativos desse “novo 
fotojornalismo”.  

O corpus de pesquisa foi construído fundamentalmente a partir de arquivos digitais disponíveis na 
internet, local preferencial para a distribuição desse novo fotojornalismo. Como o objeto de estudo 
ainda é algo incipiente, muitas vezes visto como algo experimental, além das imagens já citadas 
neste projeto, tal corpus também foi construído a partir do que é apresentado por sites como o 
Basetrack (www.basetrack.org). A opção por este site ocorre por se tratar de uma experiência 
mais longa, que foi desenvolvida por quase dois anos, e gerando um bom volume de imagens 
capturadas por essas novas tecnologias. Entretanto, não podemos deixar de registrar aqui que tal 
objeto é extremamente mutável e poderá ser ampliado a partir da descoberta de novas 
experiências de fotojornalismo feito com base no uso dos smartphones. 

No primeiro ano de pesquisa, já conseguimos obter muito material para análise. As reportagens 
de referência foram acessadas, copiadas e arquivadas e as imagens ali apresentadas estão agora 
sendo catalogadas individualmente, para levantamento dos dados primários, necessários à 
análise das suas estruturas técnicas e estéticas, pontos fundamentais para essa pesquisa. 
Paralelo a este trabalho de coleta e catalogação das imagens, estamos as possibilidades técnicas 
dos smartphones, características de suas câmeras e ainda o funcionamento e facilidades 
oferecidas pelos diversos aplicativos disponíveis para tratamento, edição e distribuição das 
fotografias. Continuamos ainda a monitorar a produção disponível do site Basetrack, com a coleta 
e arquivo de imagens que também deverão ser analisadas individualmente. 

Nesta segunda fase, que propomos enquanto projeto de iniciação científica, serão analisados 
enquanto narrativas jornalísticas, para buscar observar até que ponto há, efetivamente, alterações 
dos modelos, dos modos de narrar os acontecimentos sob essas novas óticas. Como, neste 
projeto, vamos lidar com produtos comunicacionais, teremos de entender como são construídas 
suas práticas discursivas. Neste sentido o método de Análise da Narrativa se apresenta como 
uma alternativa eficiente uma vez que apontam para o caráter de construção social de todo 
discurso, inclusive os discursos midiáticos. 

Paralelamente aos avanços teóricos e metodológicos alcançados, a partir da análise de um objeto 
tão novo e pouco estudado, incluímos também, como resultados: a formação de pessoal 
capacitado à pesquisa com fontes baseadas na imagem, pelo trabalho com os bolsistas de 
iniciação científica; a produção de artigos, pelo coordenador e pelos alunos participantes da 
pesquisa, a serem apresentados em encontros científicos e encaminhados à publicação. Além 
disso, espera-se, no âmbito da Faculdade de Comunicação e em conjunto com o Grupo de 
Pesquisa Comunicação, Identidade e Cidadania – do qual sou o vice-líder, a avançar na 
constituição de um grupo de estudos sobre jornalismo gráfico e visual, com especial ênfase, no 
fotojornalismo. No primeiro ano de desenvolvimento desta pesquisa, os bolsistas criaram um blog 
(www.fotojornalismomovel.wordpress.com) onde se busca apresentar as possibilidades da 
produção desse fotojornalismo produzido com apoio das novas tecnologias. Tivemos um artigo 
apresentado no 10o Encontro Nacional de Pesquisadores de Jornalismo (SBPJor), em Curitiba 
(PR): iPhone- photography e a cobertura de guerra: novos paradigmas para o fotojornalismo 
moderno. Além disso, no X Encontro Regional de Comunicação, organizado em dezembro de 
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2012, na Faculdade de Comunicação da UFJF, a equipe deste projeto ministrou, para mais de 25 
alunos da graduação, uma oficina de “fotojornalismo por telefones móveis”. 


