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A índia Ranieli, de 6 anos, com 
o macaco de estimação na 
região de Andirá (AM), em foto 
publicada em especial sobre a 
Amazônia no Estadão: jornais 
vêm priorizando mais pautas 
irias do que hard news 

Menos hard news 
Com a popularização das notícias 

na internet, os jornais vêm mudando o 
perfil editorial. A busca pela 
exclusividade se tornou frequente, visto 
que a notícia quente já não é mais 
novidade depois de impressa. Assim, 
descobrir e fotografar um outro viés da 
história é uma das principais exigências 
para fotógrafos de jornais. Jonne Roriz, 
editor-assistente de fotografia de O 
Estado de S. Paulo e há 11 anos no 
jornal, observa que atualmente o 
fotojornalista deve se revelar mais pelo 
olhar, o que inclui criatividade e poder 
de síntese, do que pelo fato em si. 

Segundo ele, isso tem sido muito 
mais valorizado do que a cobertura de 
hard news. "As fotos de um evento 
podemos comprar de agências de 

notícias. Entre um registro de dia a dia 
e uma grande reportagem, é melhor a 
segunda opção", conta. Jonne 
esclarece que o fotógrafo de jornal 
não está deixando de fazer a 
cobertura cotidiana, apenas se está 
priorizando outro viés. 

"De dez pautas de hard news, hoje 
a gente sai para oito mais ou menos. 
Mas acho que essa relação pode 
chegar a ser meio a meio", arrisca. 

Com a renovação editorial, os 
jornais têm apostado em fotógrafos 
jovens. E, no caso de sair um 
fotojornalista com muitos anos na 
casa (que muitas vezes ganha mais 
por conta de reajustes salariais 
sindicais dados ao longo do tempo), 
geralmente as empresas preferem 
substituí-lo por dois fotógrafos 
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pagando a metade do que ganhava o 
profissional experiente. 

Crescimento 
Apesar do salário mais baixo, vale 

aproveitar a oportunidade. Jonne, por 
exemplo, entrou no jornal em uma 
dessas vagas "rachadas". Mostrou um 
bom trabalho e foi crescendo na 
profissão. "É como um chef de cozinha. 
Na maioria das vezes, o salário inicial é 
muito baixo. Ele pode aceitar trabalhar 
por R$ 500, mas se se dedicar, irá subir 
na carreira", compara. 

No entanto, as oportunidades de 
trabalho em jornais ainda são poucas 
atualmente. Apesar de Recife (PE), 
Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG) 
serem considerados centros 
importantes de fotojornalismo, os 
grandes mercados para os profissionais 
da área estão em Brasília (DF), 
Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), 
o maior polo financeiro. 

Também, são poucas as vagas 
comparando-se com o número de 
interessados. No Estadão, por exemplo, 
são 27 os fotógrafos em São Paulo, 
cinco em Brasília e quatro no Rio. Para 
muitas das coberturas, o jornal conta 
com uma equipe de frilas fixos. "A 
tendência é que as redações reduzam 
a equipe e peguem mais trabalhos de 
prestadores de serviço", informa Jonne. 

Freelancer como opção 
Embora muitos freelancers 

fotografem esperando uma vaga nos 
jornais, alguns fotógrafos contratados 
resolveram sair do emprego com 
carteira assinada e optar pela rotina de 
frila. Os motivos geralmente incluem 
maior autonomia, organização própria 
do tempo, diversificação da produção, 
possibilidade de desenvolver projetos 
pessoais e complementação da renda. 

Os jovens repórteres fotográficos 
Gustavo Pellizzon e Felipe O'Neill 
escolheram em 2012 sair dos jornais 
em que trabalhavam - O Globo e O Dia, 
respectivamente - para atuarem como 
frilas. Apesar de os jornais hoje 
buscarem a estética, ambos os 

profissionais desejavam poder aplicar 
ainda mais plasticidade às imagens e 
produzir fotos ligadas a histórias mais 
"frias", buscando espaço em revistas. 

Felipe, de 25 anos, analisa o que 
vem percebendo do mercado em 
redações: "No Rio há basicamente dois 
jornais: O Dia e O Globo. São só dois 
em uma cidade enorme e, por isso. 

A atriz Camila Pitanga 
registrada por Gustavo 

Peilizzon: fotógrafo saiu 
de O Globo para trabalhar 

como freelancer 
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O stylist Felipe Veloso em seu 
apartamento no Rio de Janeiro: 
possibilidade de fazer fotos 
mais elaboradas como essa foi 
um dos motivos pelo qual 
Pellizzon optou por ser frila 

para quem está começando é difícil 
entrar Também não há um plano de 
carreira bem consolidado e fica difícil 
viver com um salário baixo por muito 
tempo. O que dá para fazer? Frila. 
Percebi que estava trabalhando em 
todo o meu tempo livre, então, optei 
por viver só como freelancer". 

Fora os motivos citados, os dois 
pretendiam ainda trabalhar com vídeo, 
fornecendo material multimídia aos 
meios de comunicação. A nova área 
surge como uma outra oportunidade 
aos repórteres fotográficos, pois vem 
crescendo com a popularização das 
câmeras HDSLRs e a chegada das 
publicações ao iPad, que possibilita 
reportagens multimídia em formato 
bastante aberto e criativo. 

Para profissionalizarem ainda mais o 
serviço, os dois abriram as próprias 
produtoras. "O vídeo é uma área que 
está em alta agora", observa Gustavo, 

que passou a fazer vídeos editoriais e 
institucionais, além de se requisitado 
por revistas para fazer retratos. 

A produtora Moov, montada por ele 
em parceria com o fotógrafo Marcos 
Michael, vem investindo em vídeos que 
mostram as diferentes opções de 
movimento com a imagem, como 
produções em time lapse e hiper lapse 
(time lapse com movimento ainda 
maior) e filmagens aéreas de um 
helicóptero de seis hélices - que dá 
mais estabilidade para quem fotografa. 

Organização do fluxo 
Apesar da rotina do freelancer ser 

marcada por não ter horários fixos, 
Gustavo avisa: o fotógrafo não pode 
achar que só porque será autônomo 
terá tempo de sobra. O fotojornalista 
deve se planejar pensando em seu 
trabalho como uma empresa própria. 
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isto é, gerindo um negócio. Quais 
clientes quer atender e com quais 
pessoas e publicações quer atuar 
são alguns dos objetivos a serem 
bem planejados. 

"Como frila, tenho que perceber que 
as coisas só acontecem se eu me 
mexer para isso. Se não responder um 
e-mail, pode ser um trabalho a menos. 
Tudo só depende de mim. Isso não 
acontece com quem é funcionário com 
carteira assinada", observa Felipe. 
Sem a garantia de um salário no mês 
seguinte, 13º, férias, entre outros 
benefícios, cada cliente é essencial e, 
para isso, a organização é 
extremamente necessária. 

Gustavo lembra que, atendendo 
diversos meios, cada empresa tem um 
deadline e maneiras de trabalhar 
diferentes. O fotógrafo, portanto, deve 
se organizar e saber lidar com essas 
diferenças. Para se manter, o frila 

o fotojornalista Felipe O'Neill atua também com vídeo: acima, cenário para a capa do 
CD e gravação de clipe do cantor Brunno Monteiro; abaixo, filmagem de curta-metragem 
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também precisa saber se destacar no 
mercado. Seja no fluxo de trabalho, na 
forma de se relacionar e, claro, com a 
qualidade das imagens. 

"É uma porta que está aí. Exige 
dedicação, qualidade estética e 
capacidade de desenvolver network. 
Não dá para ficar sentado no sofá 
acomodado esperando trabalho. 
Assim não haverá", ensina Gustavo. O 
enxugamento das equipes das 
redações somado às poucas 
oportunidades de vagas nas 

empresas jornalísticas e à grande 
possibilidade de trabalho remoto 
atualmente (o que viabiliza 
contratações à distância) são fatores 
que propiciam mais trabalhos aos 
frilas. O importante é ter organização. 

Novo status da imagem 
Como Gustavo e Felipe, muitos 

repórteres fotográficos estão em busca 
de uma maior valorização da estética, 
embora os jornais venham investindo 

nisso também para se diferenciar dos 
sites. Ao mesmo tempo, os portais têm 
dado atenção à plasticidade 
procurando mostrar algo a mais do que 
uma simples foto feita por qualquer 
pessoa com o celular. Trata-se de um 
ciclo em que a imagem deixa de ser 
pura informação e ganha um novo 
status. "A captura do instantâneo vai 
sempre existir, mas fazer o diferente é o 
que se exige do profissional", diz o 
editor de fotografia do UOL, FIávio 
Florido, que atua no portal há cinco 
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anos, depois de ficar 14 na redação do 
jornal Folha de S.Paulo. 

Ele conta que a rotina dos 
fotojornalistas do site é bastante 
parecida com a do jornal, o que inclui 
reunião de pauta e saída para fotografar 
de acordo com o horário de cada um. 
O que para ele diferencia os dois meios 
é que o profissional da internet deve 
saber entregar o trabalho completo, isto 
é, que faça todo o tratamento e saiba 
incluir corretamente as legendas. "No 
site, o editor não interfere tanto no fluxo 

de trabalho. Os fotógrafos devem ser 
independentes e saber caminhar com 
as próprias pernas. Ao mesmo tempo, 
não exijo tanto agilidade, mas sim, 
qualidade", diz, mencionando de 
novo a valorização da estética. 

0 principal portal de notícias do 
Brasil tem uma equipe de apenas três 
fotógrafos contratados em São Paulo 
e um no Rio. Outros atuam como 
freelancers. Esse é mais um exemplo 
da dificuldade de se entrar nesse 
mercado como um fotojornalista fixo. 

Cenas das Olimpíadas de 
Londres, em 2012: na pág. ao 

lado e no alto, feitas para o UOL, 
e, acima, para a Reuters: tanto 

sites quanto agências buscam se 
diferenciar pela plástica 
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Bombeiros tentam resgatar baleia 
encalhada em Búzios (RJ) em foto 
da Reuters: são poucas as chances 
para trabalhar como fotógrafo fixo 
em agência internacional 

Em agências 
Outro meio em que também é 

mínimo o staff são as agências de 
notícias internacionais. Segundo Sérgio 
Morais, há 17 anos na britânica Reuters, 
o número de fotógrafos contratados 
atualmente nas agências mais do que 
dobrou comparando-se com a época 
em que começou. Entretanto, isso não 
significa um grande mercado. 

Na Reuters são cinco os fotógrafos 
hoje em todo o Brasil (já foram dois) e 
na espanhola EFE, quatro. Assim como 
nas outras áreas, também se contrata 
bastante o trabalho de freelancer, 
esses, geralmente, com a experiência 
de jornais. "Já tinha visto o trabalho dos 
frilas que chamei nos jornais, que são 
uma escola. Na redação, eles 
geralmente cobrem mais de um 
assunto e aprendem o ritmo da 
cobertura. Isso é importante em 

agência", conta Moraes, que foi 
contratado na Reuters depois de fazer 
diversos frilas enquanto trabalhava no 
extinto Jornal do Brasil. 

Outras exigências nesse meio 
incluem ter iniciativa para pautas, 
capacidade de tomada de decisão e 
boa noção de inglês e espanhol para 
identificar as legendas, fazer buscas no 
site e se comunicar em eventos. 

"Por causa das grandes coberturas 
da América Latina, saber espanhol é 
necessário. É a única língua falada 
nesses eventos", conta. Também é 
essencial para um fotógrafo de agência 
saber cobrir bem esporte. "Tem muito 
campeonato aqui que é importante 
internacionalmente, como os jogos da 
Libertadores e a Copa Sul-Americana", 
observa. E sempre com atenção à 
estética da imagem, como vem 
determinando o mercado. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Fotografe Melhor: técnica & prática, São Paulo, ed. 30, p. 58-66, 2013.




