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RESUMO 

 

A proposta deste trabalho monográfico é compreender como se deu a cobertura 
fotojornalística da questão China x Tibete pré-Olimpíadas 2008 a partir da análise das 
fotografias publicadas pelas revistas Época, Isto é e Veja. Para tanto, nos servimos de um 
levantamento de aspectos históricos, culturais, políticos e econômicos da relação entre China 
e Tibete, assim como do megaevento Olimpíadas, que em determinado momento se cruzam e 
contextualizam nossa temática. Da mesma forma, buscamos nos conceitos de notícia, 
jornalismo de revistas e fotojornalismo o embasamento teórico necessário para criarmos nossa 
metodologia de análise e categorizarmos nosso corpus empírico. Seis fotografias foram 
estudadas a partir de três níveis analíticos: a linguagem fotográfica, os elementos conotativos 
barthesianos e noções da produção de sentidos, conforme Verón. Deste último, retiramos 
apenas fragmentos que possam ser utilizados na análise fotográfica. As duas categorias de 
análise - Manifestações e confrontos nos arredores do Tibete e Protestos durante o percurso 
mundial da tocha olímpica – representam os dois momentos que compõem o que chamamos, 
ao decorrer de nosso estudo, de “questão China x Tibete pré-Olimpíadas 2008”. 
 

Palavras-chave: China, Tibete, Olimpíadas, fotojornalismo. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this monograph is to understand how was accomplished the photojournalistic 
coverage of China vs. Tibet  pre-Olympics 2008 issue from the analysis of the photographs 
published by the magazine Época, Isto é and Veja. To this end, we took a survey of historical, 
cultural, political and economic relationship between China and Tibet, as well as the 
Olympics Mega-Events, that at one point cross and contextualize our thematic. Likewise, we 
seek in the concepts of news, magazine journalism and photojournalism, the theoretical base 
necessary to create our analysis methodology and categorize our empirical corpus. Six 
photographs were analyzed using three analytical levels: the language of photography, 
Barthes connotative elements and notions of meaning production, as Verón. Of the latter, we 
remove only fragments that can be used in photographic analysis. The two categories of 
analysis - Demonstrations and clashes on the outskirts of Tibet and protests during the global 
route of the Olympic torch - represent the two moments that make up what we call, in the 
course of our study, "China vs. Tibet pre-Olympics 2008 issue". 
 

Keywords: China, Tibet, Olympic Games, Photojournalism. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Há quase sessenta anos o Tibete foi incorporado ao território chinês. A decepção 

tibetana a respeito do não cumprimento ao Acordo dos 17 Pontos, resultou no maior levante de 

resistência do Tibete frente ao domínio da China, em dez de março 1959. Este, além da morte de 

milhares de pessoas, ficou marcado na história pela fuga do Dalai Lama, exilado na Índia, até os 

dias de hoje.  

O ano de 2008 representou para o Tibete quadragésimo nono aniversário do sangrento 

levante de Lhasa. Para a China, o ano em que o país seria vitrine do mundo, sede das Olimpíadas 

de Pequim. No entanto, a partir do simbólico dez de março – a duas semanas de ser iniciado o 

percurso mundial da tocha olímpica 2008 – foram travados violentos confrontos entre 

manifestantes tibetanos e policiais chineses no Tibete e seus arredores. O pedido tibetano de 

autonomia e respeito aos direitos humanos não só ganhou repercussão mundial, como também 

uma massiva adesão à causa por simpatizantes que realizaram protestos pró-Tibete em diversos 

países sedes do revezamento da tocha.  

Este trabalho monográfico tem como objetivo principal compreender como se deu a 

cobertura fotojornalística da questão China x Tibete durante os preparatórios para as Olimpíadas 

de Pequim 2008. A partir da análise de fotografias jornalísticas publicadas pelas três revistas 

informativas de maior circulação do Brasil, Veja, Época e Isto é, pretendemos esclarecer como 

foi construída e representada a relação entre os conflitos envolvendo China e Tibete com a 

proximidade dos Jogos Olímpicos de Pequim, e conseqüentemente, todos os interesses que 

engendram a realização de um evento deste porte.  

Neste sentido, tornou-se necessário realizarmos um breve estudo sobre a relação 

histórica de China e Tibete, a fim de entender as razões dos conflitos que culminaram em 

confrontos nos arredores do Tibete e também na série de protestos durante o percurso mundial da 

tocha olímpica. Da mesma forma, optamos por apurar determinados aspectos – históricos, 

políticos, econômicos – que tornam das Olimpíadas o evento esportivo de maior visibilidade do 

mundo. 

A reflexão à luz dos conceitos de notícia, jornalismo de revistas e fotojornalismo 

possibilitou uma melhor compreensão das nuances do fazer jornalístico, proporcionando, desta 

forma, o embasamento teórico necessário para a definição de nosso corpus empírico e a escolha 

da metodologia de análise.  



 8 

Seis fotografias compõem nosso corpus empírico que é dividido em duas categorias: 1) 

Manifestações e confrontos nos arredores do Tibete ; e 2) Protestos durante o percurso 

mundial da tocha olímpica. O estudo das fotografias jornalísticas foi realizado a partir de três 

níveis analíticos – autônomos e complementares: conceitos da linguagem fotográfica, (como 

enquadramento, plano, composição), os elementos conotativos barthesianos (pose e objetos) e 

noções da produção de sentidos, conforme Verón.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CHINA, TIBETE E OS JOGOS OLÍMPICOS 

 

Este capítulo inicial representa a etapa de contextualização da nossa temática, ou seja, 

serão tratados aspectos históricos, políticos, culturais e econômicos a respeito de China, Tibete e 

Olimpíadas. Em um primeiro momento, será abordado o tema olímpico, das suas origens e 

características até o poder engendrado pelos diversos agentes envolvidos na realização dos Jogos. 

Após um breve histórico da relação China x Tibete – que possibilitará um esclarecimento acerca 

dos conflitos entre os dois países – direcionaremos nosso estudo ao objetivo de entender qual é a 

relação dos confrontos entre chineses e tibetanos com os Jogos Olímpicos de Pequim 2008. 

 

2.1.1 Olimpíadas: o megaevento esportivo, político e econômico 

 

A reunião dos mais fortes atletas da Grécia Antiga com intuito de homenagear a Zeus 

através de competições esportivas realizadas na cidade de Olímpia, entre 776 a. C e 393 d. C, 

ficou historicamente conhecida como Olimpíadas ou Jogos Olímpicos. Os atletas competiam nus, 

o que representava a pureza para honrar seus deuses, e os vencedores eram presenteados com 

ramos de oliveira. De acordo com Rodrigues (2002:25) a duração por quase doze séculos, até sua 

extinção pelo imperador romano Teodósio I, fez desta competição um dos maiores legados dos 

helênicos1 à humanidade. 

 

Em 390 d.C., após exterminar dez mil gregos na Tessalônica, o imperador romano 
Teodósio I foi acometido de uma grave enfermidade e recorreu a Dom Ambrósio – 
bispo de Milão – pedindo-lhe saúde e tranqüilidade. Após converter-se ao cristianismo 
e ficar bom, o imperador aceitou todos os desejos do bispo, entre os quais, o de abolir 
todas as festas consideradas pagãs e, em 393 d.C., os jogos Olímpicos foram extintos 
(Colli 2004:9). 

 

Na segunda metade do século XIX, o Barão de Coubertin2, apresentou à sociedade 

européia, a partir de diversas conferências sobre a prática de esportes, o intuito de trazer de volta 

                                                 
1 Helênico é um adjetivo relativo a Hélade - Grécia Antiga (HOUAISS, 2001:1511). 
2 O francês Pierre de Freddy ficou conhecido como Barão de Coubertin, adotando o nome de uma propriedade da 
família, nos arredores Paris. Foi o idealizador do Olimpismo, lançou o Movimento Olímpico, fundou o Comitê 
Olímpico e escreveu a Carta Olímpica.  
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a competição dos Jogos Olímpicos. Influenciado pelas idéias do inglês Thomas Arnold, 

“considerado um dos precursores do esporte moderno” (FREITAS e BARRETO, 2008:23) e com 

o apoio de importantes nomes do esporte americano e inglês, Coubertin fundou em 1894, o 

Comitê Olímpico Internacional (COI) e dois anos depois foi realizada, em Atenas, a primeira 

Olimpíada da Era Moderna.  

“Citius, Altius et Fortius” é o lema olímpico adotado desde os Jogos de 1896. Criada 

pelo dominicano naturalizado francês Henri Didon, importante pedagogo e amigo pessoal de 

Coubertin, a expressão significa, em latim “o mais rápido, o mais alto e o mais forte”. Segundo 

Colli (2004:50) este lema define a ânsia do ser humano pela superação de limites através da 

prática esportiva. Pierre de Coubertin criou também a bandeira das Olimpíadas Modernas, 

utilizada pela primeira vez nos Jogos de Antuérpia, na Bélgica, em 1920. Os cinco aros, 

entrelaçados, significam a união dos continentes. O aro da cor preta representa a África; o azul a 

Oceania; o verde a Europa; o amarelo a Ásia e o vermelho o continente Americano.  

Freitas e Barreto (2008) ressaltam que é um erro comum acreditar que Pierre de 

Coubertin queria apenas reeditar os Jogos da Grécia Antiga quando reuniu o Congresso Olímpico. 

De acordo com os autores, seu primeiro objetivo era disseminar o Olimpismo, uma nova filosofia 

de vida, assim definido na Carta Olímpica3: 

 

 O Olimpismo é uma filosofia de vida que exalta e combina num conjunto harmônico as 
qualidades do corpo, vontade e o espírito. Associar o esporte com a cultura e a 
educação (...) O objetivo do Olimpismo é colocar sempre o esporte a serviço do 
desenvolvimento harmônico do homem, com o fim de favorecer o estabelecimento de 
uma sociedade pacífica e comprometida com a manutenção da dignidade humana 
(FREITAS e BARRETO, 2008:24). 

 

Cento e treze anos após a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, muitas 

mudanças podem ser destacadas se compararmos o panorama olímpico atual à filosofia do 

olimpismo, inicialmente promovida por Coubertin. Segundo ele, as Olimpíadas tratavam-se de 

“jogos para a elite: uma elite de competidores, pequena em número, mas abrangendo os atletas 

campeões do mundo; para uma elite de espectadores, pessoas sofisticadas, diplomatas, 

professores, generais, membros do instituto. Para estas pessoas, que poderiam ser mais refinadas” 

(COUBERTIN apud VALENTE 1997:67).  

                                                 
3 Documento firmado por Coubertin com intuito de lançar as bases do Movimento Olímpico. (FREITAS E 
BARRETO, 2008:24) 
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No entanto, além de reunir numerosas delegações e bater recordes de países 

participantes no decorrer de sua história, as Olimpíadas passaram a ser consideradas como o 

maior espetáculo da Terra, não somente pelo ideal primordial olímpico, centrado na harmonia das 

nações através da prática esportiva, mas também por uma gama de interesses e jogos de poder 

que a sua realização engendra. 

A história comprova que os Jogos sempre carregaram consigo grande visibilidade, e da 

mesma forma, possuem desde suas raízes, manifestações de cunho político4. Considerando 

inúmeras as conceituações de política, tomemos por base a definição weberiana5 de que esta 

consiste em “aspirar à participação no poder ou à influência na divisão do poder seja entre 

Estados, seja no interior de um Estado entre os grupos humanos que ele envolve” (WEBER, 1921 

apud COLLIOT-THÉLÈNE 1999:9).  

De acordo com Colli (2004:9), em 146 a.C. a Grécia passou a ser província de Roma e a 

partir deste período os Jogos Olímpicos perderam parte do caráter sagrado cultuado pelos gregos. 

Mesmo assim, Nero – imperador romano entre os anos de 54 e 68 d.C. – decidiu participar de 

uma corrida de bigas, pois sabia que os campeões olímpicos eram adorados pelo povo. Vencedor 

da prova, na qual participou sem nenhum adversário, Nero acreditou que seria ainda mais 

respeitado e temido.  

Conforme publicado pela extinta Revista Realidade, editora Abril, no ano de 1972, o 

próprio ressurgimento das Olimpíadas na Era Moderna traz à tona, no mínimo duas questões 

políticas idealizadas por Coubertin. A primeira se refere à política de bom relacionamento entre 

vários países, promovendo o ideal de paz entre as nações. Em contrapartida, o uso dos esportes ao 

longo do séc. XIX foi o método mais adotado pelas escolas européias, que passaram a incluir 

diversas atividades esportivas nas grades educacionais. O objetivo dessa renovação de métodos 6 

era claro: evitar que os jovens pensassem, sobretudo em reformas.  

Senn (1999) defende que a política, de fato, faz parte da história das Olimpíadas. 

Segundo o autor, o glamour e atratividade dos Jogos, aliados à grande atenção do público, dão 

grande significado e peso político às performances olímpicas. “Não é surpresa, então, que os 

                                                 
4 A palavra política origina-se de “polis” – as antigas cidades-estados da Grécia – da qual se deriva politikos, em 
grego; ou politicus, em latim; referentes aos cidadãos da polis. 
5 Max Weber foi um pensador alemão que viveu entre 1864 e 1920, considerado um dos fundadores da Sociologia. 
6 Deve-se às idéias do educador inglês Thomas Arnold, toda a renovação de métodos nas escolas inglesas no séc XIX, 
principalmente a inclusão dos esportes nas grades curriculares das escolas, como “válvula de escape” para os jovens, 
a fim de evitar atitudes reformistas (REALIDADE, 1972:143). 
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Jogos Olímpicos têm servido como um foco de rivalidades nacionais e rivalidades ideológicas 

entre estados” (SENN, 1999:10).  

Após a primeira Grande Guerra, Alemanha e Áustria não foram convidadas a participar 

dos Jogos de 1920, na Bélgica, por ser considerados como “inimigos” (RODRIGUES, 2002:27).  

Anos mais tarde, com intuito de mostrar ao mundo que a potência derrotada nos campos de 

batalha era novamente aceita pelas demais nações, Berlim sediaria as Olimpíadas de 1936. Porém, 

a ascensão de Hitler ao poder transformou essa idéia em pura propaganda política. 

 
A máquina de propaganda nazista deveria funcionar em tempo integral para mostrar a 
todos que a Alemanha era não só uma nova grande potência, mas também o país mais 
rico e feliz do planeta. Hitler queria provar que a raça ariana, particularmente os 
alemães era fisicamente superior às outras raças. (...) Enfim, fez do esporte uma arma 
de propaganda política, num grau que nunca antes fora atingido. Nem os Jogos 
Olímpicos nem quaisquer outros acontecimentos esportivos internacionais, depois de 
1936, se realizaram sem que governos ou grupos interessados quisessem usá-los para 
fins políticos. (HOLMES, 1971:6-7)  

 

Ao término da Segunda Guerra Mundial, as tensões políticas que englobavam a divisão 

do planeta em dois blocos – capitalistas e socialistas – viriam a repercutir nos Jogos Olímpicos de 

diversas maneiras. Americanos e soviéticos disputaram7 a vitória nas Olimpíadas como fator de 

superioridade no período da Guerra Fria. Por outro lado, países abalados pela destruição da 

guerra mostraram ao mundo a reestruturação de suas cidades ao sediar as Olimpíadas, como foi o 

caso da Inglaterra, a partir dos jogos de Londres 1948; Itália, Jogos de Roma 1960 e Japão, Jogos 

de Tóquio 1964.   

A grandiosidade do evento proporcionou também manifestações simbólicas8  que 

ficaram marcadas na história dos Jogos. Em 1964, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 

de Tóquio, um jovem de 19 anos foi o escolhido para acender a pira olímpica. Yoshinori Sakai, 

nasceu em Hiroxima, no mesmo dia e lugar em que o primeiro bombardeio atômico da história 

reduzira a cidade a cinzas, matando mais de 80 mil japoneses. Tradicionalmente, o país 

organizador concedia a honra de acender a pira olímpica a seus grandes atletas, porém, Sakai – 

conhecido como o ‘garoto de Hiroxima’ – não era de fato, um atleta de renome.  
                                                 
7  No período da Guerra Fria foram realizadas onze Olimpíadas (1948 a 1988); Os EUA venceram o ranking de 
medalhas em cinco edições e a União Soviética venceu por seis vezes, prova do domínio absoluto das duas potências 
mundiais e a influência do caráter político-ideológico nas competições esportivas.  
8 Geertz (1989:105) define símbolo como qualquer objeto, ato, acontecimento, qualidade ou relação que serve como 
vínculo a uma concepção (...) o significado do símbolo (...) formulações tangíveis de noções, abstrações da 
experiência fixada em formas perceptíveis, incorporações concretas de idéias, atitudes, julgamento, saudades ou 
crenças. 
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Que a escolha daquele garoto para acender a pira olímpica tinha um sentido simbólico, 
ninguém discutia. (...) O que se discutira era o próprio símbolo. Como não houve 
explicações oficiais, uns acharam que se tratava de uma espécie de bofetada no rosto de 
toda delegação americana, a mais numerosa de todas, como se fosse preciso lembrar a 
cada membro daquela delegação que tinha havido uma Hiroxima na história da 
humanidade; outros, não esquecendo que os japoneses eram gente polida e hospitaleira, 
preferiam outra interpretação: o jovem atleta de 19 anos simbolizava, apenas, a coragem 
de um povo que renascera das cinzas de Hiroxima (REALIDADE, 1972:128). 

  

Quatro anos depois, nas Olimpíadas do México 1968, Tommie Smith e John Carlos – 

vencedores das medalhas de ouro e bronze, respectivamente, na prova de 200m do atletismo – 

fizeram um gesto que imortalizou o protesto em defesa dos direitos civis dos negros na sociedade 

americana. Durante a cerimônia de premiação, os atletas subiram ao pódio com luvas negras e 

punhos cerrados e estendidos, num gesto de solidariedade ao Movimento do Poder Negro. A 

atitude resultou na expulsão dos dois velocistas e o confisco de suas medalhas.  

Portanto, os Jogos Olímpicos provam a partir de sua longa história, a inseparável 

ligação entre aspectos políticos e esportivos. De acordo com Linhales (2001:39) essa relação é 

constituída por sistemas de interesses cada vez mais ampliados e uma multiplicidade de atores e 

disputas que o próprio fenômeno esportivo passou a incorporar. Mesmo sendo um espetáculo 

meticulosamente programado, coordenado e regulado pelos vários agentes que o integram, é de 

sua natureza refletir as peculiaridades de seu tempo e espaço 9. 

Devido a sua notoriedade, megaeventos esportivos do porte das Olimpíadas carregam 

consigo além de interesses políticos, grandes custos materiais e sociais para os candidatos a 

países-sede. Neste contexto, Preuss (2008) propõe um esclarecimento acerca da intensidade das 

disputas entre grandes potências mundiais para sediar os Jogos. Segundo o teórico, existem, no 

mínimo, seis grupos de interesses nos quais ele denomina “vencedores dos Megaeventos 

Esportivos” que são diretamente beneficiados pela realização dos Jogos Olímpicos. 

 

1) Os membros do COI; pois quanto mais cidades se candidatarem para sediar as 
Olimpíadas, maiores serão as promessas de investimentos de cidades-sede em potencial 
e de seus governos. 2) Os governos locais; que reconhecem o valor dos Jogos em três 
áreas em particular: as relações internacionais, a moral nacional e as relações públicas. 

                                                 
9 Mesmo que grande parte dos manifestos políticos na história das Olimpíadas Modernas se limite a protestos 
simbólicos, não podem ser ignorados episódios lamentáveis como a tragédia ocorrida em Munique. Terroristas 
palestinos – em manobra que exigia a libertação de guerrilheiros presos em Israel – tomaram de assalto um dos 
prédios da Vila Olímpica e executaram 11 integrantes da delegação israelense, nos Jogos de 1972.  
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3) Os políticos das cidades-sede; já que possuem objetivos de evoluir nos negócios com 
o turismo e atrair investimento internacional 4) As indústrias empreiteiras locais e 
regionais; que se beneficiam da infra-estrutura e de instalações esportivas; promovendo 
sua imagem interna e externamente. 5) As redes de televisão, pois a transmissão das 
Olimpíadas não é somente uma fonte de prestígio, mas também de lucro. 6) grande 
parte da população local, que se beneficia do progresso da atividade econômica 
produzida pelas melhoras de infra-estrutura urbana, entre fatores de localização, e 
conseqüentemente, da imagem da cidade (PREUSS, 2008:17-22). 

 

No entanto, Preuss (2008:23) enumera também os riscos de possíveis efeitos negativos 

ao sediar megaeventos esportivos. Do ponto de vista econômico, por exemplo, um planejamento 

mal estruturado pode acarretar enormes prejuízos á cidade-sede, como o ocorrido em Montreal, 

nos Jogos Olímpicos de 1976. Dentre diversos tipos de impacto – psicológico, sócio-cultural, 

político-administrativo – o teórico indica aspectos positivos e negativos ao ambiente de uma 

cidade-sede, como prejuízo ecológico, mudanças em processos naturais e poluição arquitetônica. 

O sociólogo Garcia Ferrando (1990) destaca que no decorrer do século XX, a partir do 

crescimento das indústrias multinacionais, a evolução nos meios de comunicação de massa e a 

tendência do desenvolvimento de sociedades centradas no consumo, os Jogos Olímpicos 

passaram a incorporar uma mentalidade empresarial entrelaçada a seus objetivos.  

 

A publicidade de produtos comerciais, o patrocínio dos esportistas que atuam como 
autênticos agentes das empresas que o representam, os contratos comerciais que 
realizam as federações nacionais e internacionais com as mais variadas empresas, o 
crescimento espetacular da indústria de equipamentos esportivos, tudo isso em suma faz 
o movimento olímpico cada dia mais dependente dos interesses do grande capital. 
Nesse sentido, o olimpismo se tem convertido não só em um instrumento da política 
internacional, senão também em um instrumento dos grandes interesses comerciais 
(GARCIA FERRANDO 1990:209). 

 

Bourdieu (1997:124) defende que cada vez mais é estabelecida uma planetarização do 

espetáculo olímpico. Para o teórico, a forma como o esporte é representado pela mídia atualmente, 

se deve ao afastamento em relação aos valores humanistas que inspiraram Coubertin a idealizar 

as Olimpíadas Modernas.  

A respeito das disputas entre patrocinadores e também direitos de transmissão e 

retransmissão pelas grandes redes de televisão, Bourdieu argumenta que as Olimpíadas tornaram-

se um produto comercial que necessita obedecer à lógica do mercado, com objetivo de atingir e 

prender o público mais amplo possível. Segundo o sociólogo, “além de ser oferecida nos horários 

de grande audiência nos países economicamente dominantes, ela deve submeter-se à demanda do 
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público, curvando-se às preferências dos diferentes públicos nacionais por este ou por aquele 

esporte” (BOURDIEU, 1997:125). 

Um recente exemplo é o ocorrido durante as Olimpíadas de Pequim 2008, quando a 

rede de televisão norte-americana National Broadcasting Company (NBC), compradora dos 

direitos de transmissão para os Estados Unidos por cerca de 900 milhões de dólares, registrou a 

maior audiência dos últimos dezoito anos - quarenta milhões de pessoas - ao transmitir a prova 

em que Michael Phelps atingiu o recorde de oito medalhas de ouro na natação 10. 

Portanto, pretendemos até este momento nesta pesquisa, compreender através de um 

breve resgate histórico alguns dos aspectos que fazem dos Jogos Olímpicos um dos maiores 

espetáculos do Planeta. Neste sentido, pudemos esclarecer a multiplicidade de atores envolvidos 

nos mais variados níveis de sua organização e também ter uma noção mínima da imensa rede de 

interesses que a sua realização engendra. Sendo assim, partimos para outro importante passo para 

a contextualização de nossa temática, que nos possibilitará compreender de forma mais clara, os 

conflitos e confrontos entre chineses e tibetanos no período de pré-Olimpíadas 2008.  

 

2.1.2 A controversa relação entre China e Tibete 

 

A terceira maior extensão territorial e a maior população do mundo - cerca de 1,3 bilhões 

de habitantes – são fatores que tornam a China um verdadeiro gigante, de aproximadamente 

quatro mil anos de história. Atualmente, a República Popular da China possui vinte e três 

províncias e cinco regiões autônomas, sendo uma delas o Tibete, que representa 

aproximadamente a oitava parte do território chinês.  

O maior grupo étnico da China é o Han, 94% da população. O nome deriva-se dos 

remanescentes da dinastia11 Han, que comandou o país por mais de quatrocentos anos e foi 

determinante para seu desenvolvimento cultural12 , crescimento em aspectos comerciais e 

militares. Barnett (1994) ressalta que a partir do domínio comunista na China, o termo Han foi 

usado para distinguir a etnia chinesa das outras cinqüenta e seis minorias étnicas existentes no 

                                                 
10  Fonte: Reuters.Home. Notícias. Esportes. Artigo. Jogos de Pequim tem recorde de audiência; Internet é 
destaque.GROHMANN, Karolos. http://br.reuters.com 
11 Entende-se por dinastia uma “série de soberanos pertencentes à mesma família” (LUFT, 2002:246). 
12 Tomemos a definição de cultura feita por Tylor em sua obra Primitive Culture, de 1871.  Para o autor, cultura é um 
todo complexo que inclui comportamentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e quaisquer outras capacidades e 
hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. 
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país.  

Durante a dinastia Han, século II d.C., a China implantou seu plano ético-religioso 

fundamentado no confucionismo13, que segundo Mendoza (2006:13) é o termo ocidental usado 

para definir a base teórica do pensamento político chinês, inspirada nos ensinamentos de 

Confúcio. Grande mestre da educação em toda a Ásia, Confúcio14 foi um pensador chinês que 

viveu há 2.500 anos. Sua filosofia se baseava nos conceitos de gentileza e lealdade como pilares 

imprescindíveis, que se complementariam para formar uma estrutura social justa. Séculos após 

sua morte, suas obras foram compiladas e publicadas, representando uma espécie de guia de 

conduta para uma vida digna e, até hoje, a tradição da ética confuciana permeia as noções de 

moral na sociedade chinesa. 

 

Ao longo dos séculos que se seguiram, esse corpo de textos engordou com torrentes de 
comentários, glosas e reinterpretações, e foi modificado sutilmente por elementos 
emprestados da fé budista – que floresceu na China a partir do século v d.C. – e de outras 
tradições da filosofia chinesa. Ao mesmo tempo, a diversidade de materiais ‘confucianos’ 
foi transformada em ‘doutrina’ (...) O confucionismo estava agora estruturado de modo 
hierárquico e era usado para apoiar o direito absoluto dos pais sobre os filhos, dos maridos 
sobre as esposas e dos soberanos sobre os súditos  (SPENCE, 1995:76). 
 

Na atualidade, a China possui um dos quadros econômicos que mais se desenvolvem entre 

as grandes potências mundiais. Uma pesquisa realizada pelo banco americano Goldman Sachs15 

no ano de 2003, estimou que até a metade deste século os rendimentos chineses deverão 

ultrapassar os Estados Unidos e alcançar a liderança econômica do planeta16.  

Estas projeções indicaram que o PIB17 chinês deveria alcançar a ordem de US$ 2,1 

trilhões no ano de 2007, contudo, a China registrou um PIB de US$ 10 trilhões, tornando-se a 

segunda maior potência mundial. Números levantados pela agência de classificação de risco Fitch 

Ratings em 2009, estimam o crescimento de 5,6% para a economia chinesa ainda este ano, 

                                                 
13 Confucionismo é uma escola de pensamento, que em chinês significa escola dos eruditos ou letrados. Ser 
confucionista é ser letrado, não como detentor do poder sobre a letra, mas um ser letrificado que colocou à 
disposição dessa estrutura ideográfica suas possibilidades de representação do mundo.(Mendoza 2007:58). 
14 Confúcio é a versão latinizada de K’ung-fu-tzu, que literalmente significa ‘mestre K’ung’ (OLIVEIRA, 2007:134). 
15 Fundada em 1989 e sediada em Nova Iorque, Goldman Sachs é uma empresa global de serviços financeiros que 
fornece bancos de investimentos, valores imobiliários e serviços de gestão de investimentos. (Disponível em: 
http://www2.goldmansachs.com/our-firm/about-us/ ) 
16 Revista Exame, 2006. 
17  O Produto Interno Bruto, um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, representa a soma de todos os 
bens e serviços finais produzidos numa região durante determinado espaço de tempo. (Revista Geografia. 2008) 
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superando por mais uma vez os índices econômicos americanos, que devem diminuir 3,4%18.  

Essa crescente chinesa das últimas décadas, só foi possível devido à grande reforma 

econômica realizada por Deng Xiaoping, dirigente máximo19 da China entre 1976 e 1997. Para 

concretizar o programa das quatro grandes modernizações - agricultura, indústria, ciência técnica 

e defesa nacional – Xiaoping promoveu a abertura da economia de mercado aos moldes 

capitalistas, porém, prosseguindo com a política fechada centrada no socialismo. Logo, Xiaoping 

explicitaria seu objetivo através da emblemática frase “Pouco importa que o gato seja preto ou 

branco, contanto que ele pegue o rato” (HAESBAERT, 1994:29). 

No entanto, muito antes de atingir elevados níveis de desenvolvimento econômico, e 

conseqüentemente, tornar-se uma atual superpotência, o milenar gigante chinês - que no século 

XVII já foi o maior e mais sofisticado império de todos os reinos unificados da Terra (SPENCE, 

1995:27) – teve que passar por uma marcante ruptura, que dividiu sua história em: a China antes 

e depois da influência ocidental.  

 

A primeira condição de preservação da Velha China era seu total isolamento. Uma vez 
que a Inglaterra deu fim brutal a esse isolamento, a decomposição sobreviverá com a 
mesma inexorabilidade que uma múmia retirada do hermético sarcófago em que estava 
preservada e exposta ao ar livre (Marx, 1853 apud SCHILLING 1984:15). 
 

Em meados do séc. XIX, a grande demanda de produtos vindos da China – principalmente 

seda, papel e porcelana - e a recusa dos chineses de aceitar produtos da Inglaterra veio a causar 

prejuízo aos cofres britânicos, que encontraram no contrabando do ópio20  uma forma de 

minimizar o problema. “Vivendo à margem do mundo, os chineses se consideravam o centro 

deste, revelando um profundo desprezo pelo estrangeiro, a quem denominavam ‘bárbaros’” 

(SCHILLING, 1984:16). 

As divergências a partir do confisco chinês ao ópio produzido na Índia pelos ingleses, 

impulsionaram uma investida militar britânica, com intuito dominar de vez os portos do gigante 

asiático. Como resultado, a China foi “obrigada a aceitar um humilhante tratado, no qual deveria 

                                                 
18 O Globo, 2009. 
19 “Na China, o tipo de governo desde a fundação da República Popular em 1949 é a ditadura democrática popular. 
O Estado instituiu os sistemas da Assembléia Popular, que exerce o poder de legislar; organiza os poderes Executivo 
e Judiciário (...) e elege e nomeia os dirigentes dos mais altos órgãos do Estado” (LISHENG, 2004:25). 
20  Droga pastosa fabricada a partir da seiva das vagens da papoula. Proibida pelo império chinês, o ópio era 
geralmente consumido através do fumo (SPENCE, 1995:455). 
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abrir cinco portos em caráter permanente, assim como ceder Hong Kong aos comerciantes 

ingleses” (SCHILLING, 1984:18). O ópio foi pano de fundo de mais duas guerras, em 1856 e 58, 

o que enfraqueceu ainda mais a autonomia da China frente aos países europeus. 

No século XIX, portanto, a China passou por uma grave crise, marcada pela “fome, 

epidemias, desordens políticas e militares sobre uma população fragilizada pelo desequilíbrio 

entre o crescimento demográfico e o dos meios de subsistência” como designa o historiador 

Emmanuel Lê Roy Ladurie (CHEVRIER, 1996:22).  Por outro lado, a presença estrangeira no 

país reforçou seus bairros com indústrias, o que significou grande impulso para a modernização 

das principais cidades. Até o fim do século XIX, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia e Japão 

possuíam algum tipo de domínio ou concessões de áreas chinesas. 

 

A proclamação da república, em 1912, não acabaria com a grande confusão política e 
econômica em que o país estava mergulhado. Pelo contrário, uma espécie de anarquia 
política vigoraria no país pelo menos até 1927, quando o Partido Comunista (fundado 
em 1921) e o Partido Nacionalista Kuomitang (criado em 1910) se uniram para tomar o 
poder em Pequim. Mas a união foi breve e o massacre dos comunistas estabeleceu uma 
‘ditadura frouxa’ até a revolução de 1949 (HAESBAERT, 1994:19). 

 

A partir deste período da história, a questão China x Tibete, toma seus rumos 

conhecidos até os dias de hoje. Em 1950, as tropas de Mao Tse-tung 21 ocuparam o território 

tibetano anexando-o à recém criada República Popular da China e, um ano depois, foi assinado o 

acordo pela libertação do Tibete, conhecido como Acordo dos Dezessete Pontos. Desde então, os 

vários conflitos entre as duas nacionalidades tomaram repercussão mundial e, da mesma forma, a 

controvérsia sobre a relação histórica entre os dois países. 

A área tibetana é conhecida como o “teto do mundo” por situar-se no planalto de maior 

altitude do planeta - o Planalto do Tibete - com elevação média de quatro mil metros. Apelidada 

de Terra da Neve, a região possui a maior montanha do mundo, o Monte Everest, localizado na 

fronteira com o Nepal. Das geleiras do Tibete nascem os rios mais importantes da Ásia: os rios 

Amarelo e Azul, da China; Mekong, do Vietnã; o Yarlung Zangbo, que na Índia passa a ser 

chamado de Brahmaputra; o Indo e o Ganges, principais rios da Índia.  

 Embora a história do Tibete tenha começado por volta de 127 a.C., através de uma 

dinastia militar que se instalou aos arredores do Vale do rio Yarlung - denominada mais tarde 
                                                 
21 Mao Tse-Tung foi um dos fundadores do Partido Comunista Chinês em 1921 e fundador da República Popular da 
China, na qual foi chefe de Estado de 1949 a 1976, ano de sua morte. Um dos mais importantes teóricos do 
comunismo do século XX. 
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como dinastia Yarlung - o país só veio a ser unificado no século VII, pelo trigésimo terceiro e um 

dos mais importantes reis, Trisong Detsen, conhecido como Songtsen Gampo. Durante o período 

de seu reinado e os dois séculos a seguir, o Tibete foi considerado uma das maiores potências da 

Ásia. 

 

Um grande número de escrituras comemorando seus atos e as recompensas que recebeu 
foi erguido ao pé da colina sobre a qual o Palácio Potala encontra-se em Lhasa e ainda 
podem ser vistas até hoje. (...) Mesmo de vida curta, este foi um período notável, 
porque, ao contrário de hoje, nenhum exército contemporâneo conseguiu - nem 
qualquer outro exército de todos os tempos conseguiria - penetrar profundamente o 
território tibetano (UEBACH, 2008:7). 

 

 Uebach (2008:8) esclarece que desde o início de sua expansão, os tibetanos entraram 

em contato com seguidores de todas as grandes religiões encontradas no interior de seu império: 

budistas, diversas religiões indianas, cristãos, muçulmanos, confucianos, taoístas. Porém, a 

prática do budismo no Tibete teria se consolidado após uma aliança matrimonial – “meio político 

freqüentemente empregado pelos chefes de estado da época” (UEBACH, 2008:5).  

Em 640 d.C. os exércitos de Songtsen Gampo conquistaram a Alta Birmânia e China 

Oriental, feito que obrigou o Imperador chinês a ceder uma princesa para se casar com o rei 

tibetano, já casado também com uma princesa do Nepal. “As duas rainhas, sendo budistas, 

converteram o jovem rei a suas crenças, que usou de toda sua influência para disseminar o 

Budismo no Tibete” (BELL, 1924:3). 

 

A religião tibetana se baseia, em linhas gerais, nos ensinamentos do histórico Buda, 
santo indiano que viveu em 500 a.C. O Budismo postula um constante ciclo de 
nascimento, morte e renascimento de todos os seres sencientes 22, mais conhecido como 
carma, que oferece uma explicação da existência no presente baseada nas ações de 
vidas anteriores, da mesma forma que as ações desta vida, determinarão o destino da 
próxima  (ROEMER, 2008:10). 

 

De acordo com Goldstein (1999), até o início do século IX as relações sino-tibetanas 

formalizaram-se através de uma série de tratados que fixaram as fronteiras entre os dois reinos. 

“É evidente, portanto, que o Tibete não era, de forma alguma, subordinado a China durante a 

época imperial. Eram entidades políticas distintas e independentes” (GOLDSTEIN, 1999:1). 

Com o Império Mongol de Genghis Khan expandido para a Europa Ocidental e China, 

                                                 
22  Entende-se por senciente “todo ser capaz de sentir; perceber pelos sentidos; perceber os efeitos de qualquer coisa” 
(HOUAISS, 2001:2545).  
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no século XIII, os líderes tibetanos concluíram um acordo com governantes mongóis, a fim de 

evitar a conquista do Tibete, prometendo fidelidade política e religiosa em troca de patrocínio e 

de proteção. Praag (1987) afirma que a relação religiosa se tornou tão importante que, quando, 

décadas mais tarde, Kublai Khan conquistou a China e estabeleceu a dinastia Yuan (1279-1368), 

ele convidou o Sakya Lama23 a tornar-se o conselheiro imperial e Sumo Pontífice do seu império. 

Segundo Goldstein (1989) o título de Dalai Lama, dado pela primeira vez a Sonam 

Gyatso, no século XV, pelo chefe mongol Altan Khan, é etimologicamente uma mistura de 

mongóis e tibetanos: Dalai significa ‘oceano’ em mongol e Lama significa ‘mestre espiritual’ em 

tibetano. Embora tenha sido o primeiro a ser reconhecido como uma reencarnação24, Sonam 

Gyatso é conhecido como o 3° Dalai Lama, porque dois mestres anteriores foram declarados 

postumamente Dalai Lamas. 

 

Sua pessoa representa a volta à terra de Chenrezi, o Deus da Graça, um dos mil Budas 
Vivos, que renunciaram ao Nirvana para ajudar a humanidade. Chenrezi era o deus 
protetor do Tibete, e suas reencarnações sempre foram reis de Bö, como os nativos 
chamam o Tibete. (...) As pessoas o consideram mais como um Buda Vivo do que um 
rei, e suas preces são dirigidas a ele não como um governante, mas como deus protetor 
do país (HARRER, 1953: 296). 

 

A instituição do Dalai Lama, sob a visão de Verhaegen (2002), tornou-se, ao longo dos 

séculos, uma simbólica encarnação do caráter nacional tibetano. Segundo o autor, o líder 

religioso é também o principal representante na luta para a autonomia e, mais urgentemente, 

sobrevivência cultural do Tibete. “Neste papel, o Dalai Lama opta por utilizar a paz e compaixão 

para o tratamento do seu próprio povo e seus opressores, (...) sendo considerada a encarnação de 

um ideal de valores tibetanos e uma pedra angular da identidade e cultura tibetana” 

(VERHAEGEN, 2002:6). 

Do ponto de vista dos chineses, o Tibete faz parte da China há mais de setecentos anos e 

a ocupação de 1950 representou “libertar o país da opressão imperialista25 e do sistema feudalista 

medieval” (MCCORQUODALE e OROSZ, 1994:160). Em contrapartida, o maior 

questionamento dos tibetanos: “a libertação de quem e do quê? O nosso era um país feliz, com 

                                                 
23 Sakya é uma das linhagens do budismo tibetano, que prevaleceu entre os anos de 1244 e 1358, durante o domínio 
do Império Mongol.  
24 Crença de que, após a morte, a alma de um ser humano retorna à vida com outro corpo (HOUAISS, 2001:2410) 
25 Em 1903, o Tibete foi invadido por tropas britânicas e após um ano foi assinada a Convenção de Lhasa, 
documento que proibia qualquer intervenção estrangeira em território tibetano, sem o prévio consentimento do 
governo da Inglaterra. 
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um governo solvente” (SHAKAPBA, 1967:299). Há quase cinqüenta anos, o Tibete é 

representado pelo décimo quarto Dalai Lama em seu Governo no Exílio, baseado em 

Dharamsala26, que possui atualmente representações em nove países 27. 

Spence (1995:499) pontua que Mao Tse-Tung, em 1949, início de seu mandato, possuía 

três principais metas: erguer uma estrutura administrativa viável, controlar a inflação e 

reconstruir a indústria nacional. Porém, antes disso, seria necessário promover a consolidação 

territorial da China, e a área do Tibete, além de suas diversas riquezas naturais, significava 

também um importante ponto estratégico28. Goldstein (1999:97) destaca que o planalto tibetano, 

por sua altitude elevada, localização entre fronteiras e principalmente pelo difícil acesso, tornou-

se uma das rotas freqüentemente disputadas por americanos durante a Segunda Guerra Mundial. 

A chamada “Libertação do Tibete” proclamada por Mao em 1949, começou a ser 

implementada após um ano, quando cerca de quarenta mil soldados chineses cruzaram as 

fronteiras do país. “As tropas ocuparam facilmente as áreas fronteiriças, pois os tibetanos não 

eram politicamente preparados nem militarmente equipados para derrotá-las. Adicionalmente, o 

governo de Lhasa sequer havia sido informado sobre a luta nas fronteiras” (ROEMER, 2008:32).  

O Acordo dos Dezessete Pontos, ratificado pelo Dalai Lama e a Assembléia Nacional 

Chinesa em 1951, prometia autonomia cultural e política para o Tibete, mas abdicava sua 

independência. O décimo quarto Dalai Lama e diversos teóricos consideram o acordo inválido 

porque “as autoridades tibetanas teriam assinado o documento sob pressão chinesa” 

(GOLDSTEIN 1993:763-72; DALAI LAMA 1996:68-70; SHAKAPBA 1967:3004; SCHIMITZ 

1998:139-40 apud ROEMER, 2008:32). Os chineses, por outro lado, defendem a validade do 

documento através da prerrogativa que “somente a partir de sua assinatura foi determinada 

autorização para a total invasão do Tibete e a expedição de milhares de soldados para a região” 

(RAN 1991; WEI 1989:29-33 apud ROEMER 2008:32). 

Barnett (1994) prioriza que a análise do contexto histórico do período em que Mao 

anexou o Tibete ao território chinês, representa um fator fundamental para a propagação da 

questão China x Tibete ao olhar do Ocidente. Segundo o autor, a invasão chinesa de 1950 iniciou 
                                                 
26 Dharamsala é uma pequena vila, situada no estado de Himachal Pradesh, ao norte da Índia.  
27  Estados Unidos, Suíça, Japão, Reino Unido, Austrália, França, Rússia, África do Sul e Taiwan. 
28 A China chegou a ocupar o Tibete no ano de 1910, mas a incursão não obteve sucesso porque após a Revolução 
de 1911 – que derrubou a dinastia Manchu e culminou na Proclamação da República – o exército imperial se 
dissipou. Segundo Praag (1987:86), até a ocupação de 1950, o Tibete se comportou como um estado independente, 
mantendo relações diplomáticas com a Grã-Bretanha, Butão, Nepal e mais tarde, com a Índia independente. 
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um interesse generalizado no Tibete por ocorrer ao mesmo tempo em que a Guerra da Coréia, no 

auge da Guerra Fria. “O sentimento anti-chinês, foi, assim, encarado como uma prorrogação 

automática do fervor anti-comunista no Ocidente, e igualmente, foi uma tendência ver a situação 

do Tibete como um exemplo do desejo comunista de dominação mundial” (BARNETT, 1994:6). 

A partir de 1959, Mao Tse-Tung iniciou a Reforma Democrática do Tibete, que 

consistiu em promover a redistribuição das terras tibetanas, acabar com o sistema teocrático 

feudal e abolir o sistema de servidão e escravatura. Em resposta à reforma, foi mobilizada, no dia 

10 de março de 1959, uma grande revolta popular conhecida até hoje como a maior manifestação 

de resistência tibetana frente ao domínio chinês. Estima-se 29 que a ação militar de contenção aos 

protestos resultou na morte de mais de dez mil pessoas. 

 

(...) um surto de protestos contra a ocupação chinesa transformou-se em uma rebelião 
armada em março. Muitos tibetanos foram mortos pelas tropas chinesas em luta 
encarniçada e alguns dos mais lindos mosteiros lamaístas foram destruídos por elas. O 
jovem dalai-lama, Tenzin Gyatso fugiu para a Índia, onde recebeu asilo, apesar dos 
protestos da China. A aparente vitória militar chinesa no Tibete não deteve a insurreição, 
em parte devido às atividades da CIA, que estava treinando rebeldes tibetanos 30 em 
campos no estado do Colorado, para depois despejá-los de avião em sua terra natal. 
(SPENCE, 1995:553) 

 

No ano de 1965, o Tibete ganhou status de Região Autônoma. Mesmo assim, segundo 

McCorquodale e Oroz (1994:161) a liberdade religiosa, política e até mesmo cultural continuou 

sendo controlada pela forte repressão militar chinesa. Conforme os autores, a questão entre os 

dois países tornou-se mundialmente conhecida após o prêmio Nobel da Paz, em 1989, dedicado 

ao Plano de Paz no Tibete, realizado por Tenzin Gyatso, o décimo quarto Dalai Lama.  

 

Da proposta constava a cessação da política chinesa de transferência de população, o 
respeito pelos direitos humanos fundamentais dos tibetanos e suas liberdades 
democráticas; a restauração e proteção do ambiente natural tibetano e abandono do uso 
de seu território para produção de armas nucleares para a China; e o início de 
negociações sérias sobre o futuro status do Tibete e das relações entre os povos chinês e 
tibetanos. (MEYER, 2007:44). 

 

Haesbaert (1994:53-54) destaca a manobra realizada pelo governo chinês, 

                                                 
29  Dados fornecidos pelo ITIM (International Tibet Independence Movement). http://www.rangzen.com/ 
30 Os tibetanos treinados pela CIA, citados por Spence, são conhecidos como Chushis Gangdruks, guerrilha que tinha 
o objetivo de conquistar a independência do Tibete através da luta armada contra os chineses. Entre os anos de 1959 
e 1974, os Gangdruks somaram mais de dez mil integrantes (REVISTA ÉPOCA, 2008).   
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principalmente após a Revolução Cultural31  de Mao Tse-Tung, através do processo de 

colonização nas regiões de minorias étnicas, com chineses do grupo han. Segundo o autor, a 

chamada hanização das regiões autônomas serve, ao mesmo tempo, como válvula de escape para 

a pressão demográfica da China e agente de modernização e desenvolvimento sócio-econômico 

de áreas de renda mais baixa, como o Tibete. Porém, o “efeito da hanização do Tibete, além de 

representar uma estratégia chinesa para neutralizar possíveis movimentos autonomistas, acaba 

por destruir as características culturais das regiões” (HAESBAERT 1994:52). 

Norbu (2001) defende que a religiosidade dos tibetanos é atualmente a principal forma 

de se diferenciarem dos chineses Han, já que a prática do budismo tibetano tornou-se reflexo de 

sua identidade cultural. O teórico discute a eficácia da perseguição religiosa feita pelos chineses 

na região do Tibete, principalmente a partir das brutalidades cometidas durante a Revolução 

Cultural de Mao. 

 

Se os comunistas tivessem descoberto a relação entre o budismo tibetano e 
nacionalismo, a resposta que eles esperam através da perseguição religiosa é 
contraproducente. Se a correlação entre o budismo tibetano e o sentimento nacionalista 
é correta, a corrente campanha (...) anti-Dalai Lama está atualmente, acentuando o 
problema nacional tibetano, fenômeno que os comunistas querem prevenir. A 
perseguição religiosa aumenta os sentimentos religiosos tibetanos e identifica 
inconscientemente, aguçando o aprofundamento nas fundações culturais do 
“separatismo”, pronto para estourar a qualquer momento oportuno. Nessa 
eventualidade, não seria bom nem para os tibetanos, nem para os chineses (NORBU, 
2001:118).  

 

Dados apurados pela Xinhua, agência de notícias estatal chinesa, e publicados pela 

Embaixada da República Popular da China no Brasil32, em vinte e sete de março de 2008, 

demonstram números do desenvolvimento da Região Autônoma do Tibete. Segundo a agência, a 

economia do Tibete cresce a uma taxa anual de 12% nos últimos sete anos; mais de oito bilhões 

de yuans – cerca de um bilhão de dólares – em fundos governamentais foram investidos na 

educação tibetana; todos os agricultores e vaqueiros da região do Tibete – 80% da população 

local – possuem planos de assistência médica e atendimento médico gratuito, o que elevou a 

média de vida dos habitantes, estimada em 35,5 nos anos 1950 para 67 anos, em 2008. 

                                                 
31 Campanha iniciada por Mao Tse-tung em 1966, na qual ordenava os jovens a erradicar antigas idéias, antigas 
culturas, antigos hábitos, inclusive o combate ao confucionismo. Milhares de intelectuais foram mortos, escolas 
fechadas. No Tibete, houve a destruição de milhares de templos budistas, monastérios e o assassinato de civis. 
Segundo Barnett (1994:23) o atual governo chinês descreve como “The Ten Bad Years”, período, que teve seu 
término em 1976, com a morte de Mao.  
32 Disponível no endereço eletrônico < http://br.chineseembassy.org/por/ztzl/xzwt/t418879.htm> 
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Escolhida como sede das Olimpíadas de 2008, a China seria, por mais uma vez, o centro 

da atenção mundial. No entanto, como veremos ainda neste capítulo, a questão envolvendo a 

defesa dos Direitos Humanos no Tibete, atraiu os olhares para o país há meses antes do início dos 

Jogos. Devido à intensa discussão sobre a atual relação sino-tibetana, foi publicado pelo governo 

da China, em dois de março de 2009, o livro branco intitulado Cinqüenta Anos da Reforma 

Democrática no Tibete. A obra, mostra a partir de uma série documentos, a posição chinesa em 

relação à questão tibetana: 

 

Antes da Reforma Democrática em 1959, o Tibete foi uma sociedade de servidão feudal 
sob teocracia, caracterizada por uma combinação de poder político e religioso, e 
impiedosa opressão política e exploração econômica. (...) Durante séculos, o povo 
tibetano viveu numa situação de miséria e sofrimento, tendo sua sociedade afundada em 
grave situação de pobreza, atraso, isolamento e declínio (...)Portanto, é claro que o 
chamado ‘problema do Tibete’ não é de forma alguma uma questão étnica, religiosa ou 
de direitos humanos, mas sim, das forças Ocidentais anti-China, na tentativa de limitar, 
dividir e endemoninhar a China. 33 

 

A visão tibetana referente à invasão e conseqüentemente, o domínio da China sobre a 

região, é defendida pelo primeiro-ministro do Governo Tibetano no Exílio, Samdhong Rimpoche: 

 

Nos últimos 50 anos, o povo tibetano vem sendo afetado por graves problemas: não 
existe liberdade de expressão, de pensamento, nem de religião. Tudo é regulado. Os 
tibetanos também vivem uma crise econômica muito difícil, sem acesso a educação e a 
serviços de saúde. A cada ano, milhares de pessoas das novas gerações arriscam sua 
vida tentando escapar para a Índia. Já há cerca de 150 mil tibetanos vivendo fora do 
Tibete. (...) o povo tibetano original está sendo marginalizado, sem nenhuma 
prosperidade econômica. Para a acabar com a nossa identidade, a China promove um 
programa de mudança demográfica para o Tibete. Hoje, os chineses já somam quase 
oito milhões, contra seis milhões de tibetanos (SZKLARZ, 2008:14). 

 

Portanto, o maior entrave no diálogo entre as duas nações se dá devido ao ponto de vista 

de cada uma sobre a sua relação ao decorrer dos séculos. É importante ressaltarmos que esta 

breve contextualização histórica da questão China x Tibete não tem como objetivo indicar 

posicionamentos políticos em torno da relação entre os dois países, mas levantar fatores –

políticos, culturais, econômicos, etc – desta longa história, para fundamentarmos nossa posterior 

análise.  

Contudo, em linhas gerais, podemos destacar uma pertinente definição sobre a questão 

entre China e Tibete, a partir da frase publicada no Jornal norte-americano, The New York 
                                                 
33  White Paper: 50 Anos da Reforma Democrática no Tibete. China.org.cn. 2 de Março, 2009. 
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Times, em dezoito de abril de 2008: “A história de China e Tibete é repleta de disputas, 

reivindicações e advertências, e por muitas vezes, é interpretada para se adequar aos objetivos 

políticos de qualquer governo que esteja interpretando-a” (Jim Yardley). 

  

 

2.1.3 Os confrontos e os protestos pró-Tibete às vésperas das Olimpíadas de Pequim 

 

Preuss (2008) aponta que os objetivos do governo chinês ao sediar os Jogos, além de 

representar sua força econômica na nova ordem mundial, eram semelhantes às expectativas sul-

coreanas nas Olimpíadas de Seul, de 1988: criar “uma perspectiva nacional, um sentimento de 

vitalidade, de fazer parte, de ser reconhecido, moderno e tecnologicamente atualizado” (DENIS 

et al, 1988:299 apud PREUSS 2008:18). Porém, devido à massiva exposição global, sediar um 

megaevento esportivo, pela visão de Preuss, pode significar a solidificação positiva do país-sede, 

como também, ao qualquer incidente negativo, comprometer sua imagem. Neste contexto se 

inserem os acontecimentos que serão abordados em nosso estudo.   

No ano de 2008, com sede em Pequim, as Olimpíadas voltaram a servir como palco de 

manifestações e protestos, desta vez, durante o tradicional percurso da tocha olímpica 34. O 

motivo foi a defesa dos direitos humanos no Tibete, questão que passou a ganhar ampla adesão 

pública após o ríspido confronto entre tibetanos e chineses, iniciado no dia dez de março de 2008.  

Os tibetanos foram às ruas festejar os quarenta e nove anos do histórico levante de 

resistência frente ao domínio chinês, no qual resultou na fuga do Dalai Lama para a Índia, em 

1959. Refugiados na Índia, no Nepal e até mesmo na Grécia organizaram uma grande passeata, 

reivindicando os direitos dos tibetanos exilados de voltarem a morar em seu país; a liberdade de 

cultura e religião e a volta de seu líder espiritual, Tenzin Gyatso, o décimo quarto Dalai Lama 

para o Tibete.  

Segundo informações da agência Reuters, “na marcha, havia monges budistas de 

vermelho, monjas e jovens nascidos no exílio, carregando bandeiras do Tibete e fotos do Dalai 

                                                 
34 Nos Jogos da Antiguidade, os gregos mantinham um fogo acesso durante todo o período dos Jogos. A tradição foi 
restabelecida na Olimpíada de Amsterdã, em 1928, com o fogo acendido em Olímpia, na Grécia; a partir dos Jogos 
de Berlim, em 1936, foi instaurado o revezamento da Tocha Olímpica e, no ano de 2004, iniciado o percurso mundial 
da tocha olímpica, pelos cinco continentes. O elevado número de protestos relativos à causa tibetana ocorridos em 
2008, motivou o Comitê Olímpico Internacional a extinguir o revezamento mundial a partir dos Jogos de Londres, 
em 2012.  
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Lama e de Mahatma Ghandi, líder da independência indiana e defensor da desobediência civil 

não-violenta” 35. 

No entanto, o que se iniciara como protesto pacífico passou a ser contido com violência 

antes mesmo de chegar ao Tibete. No Nepal, a polícia repreendeu através da força a passeata 

organizada até a embaixada da China, o que resultou em vários feridos e mais de cem presos. No 

dia catorze de março, a truculenta repressão da polícia chinesa aos manifestantes tibetanos 

instaurou um verdadeiro clima de guerra na capital Lhasa. Cerca de mil pessoas, entre monges e 

simpatizantes, que protestavam contra a prisão de sacerdotes budistas na passeata do dia dez de 

março de 2008, entraram em confronto com militares chineses.  

 

A china divulgou o balanço oficial de vinte e dois mortos em Lhasa e afirma que foram 
os ‘agitadores tibetanos’ que mataram ‘civis inocentes’ durante os distúrbios. O 
governo tibetano no exílio denunciou a morte de cento e quarenta pessoas, apesar de 
assinalar que centenas podem ter morrido 36. 

 

Como ocorrido em várias outras edições das Olimpíadas37, o entrave político-ideológico 

entre as grandes nações se traduziu em ameaça de boicote aos jogos. Estados Unidos e principais 

países da União Européia se posicionaram a favor da causa tibetana, exercendo pressão tanto à 

China, quanto ao Comitê Olímpico Internacional, para que a situação no Tibete fosse 

regularizada.   

“Queremos que eles sejam bem-sucedidos, mas não se o preço pago para tal for um 

genocídio cultural do Tibete, como diz o Dalai Lama. Se não percebermos sinais de uma 

aproximação, poderemos considerar a possibilidade de um boicote” Hans Gert Pöttering, 

presidente do Parlamento Europeu em entrevista ao jornal alemão Bild am Sonntag 38. 

Por fim, nenhum país deixou de participar das Olimpíadas de Pequim 2008, mas durante 

o percurso da tocha olímpica, iniciado no dia vinte e quatro de março, duas semanas após os 

                                                 
35 Reuters Brasil. Home. Notícias.Esportes. Artigo. Refugiados do Tibete protestam contra Olimpíadas. 10/03/2008. 
http://br.reuters.com 
36 AP. Associated Press.  Estado de São Paulo. Internacional.  03/04/08. http://estadao.com.br  
37 Ao saber que a União Soviética participaria dos jogos, a China se retirou das Olimpíadas de Helsinque, 1952. Em 
1976, em Montreal, vinte e seis países africanos abandonaram os Jogos nas vésperas por se recusar a disputar ao lado 
da delegação da Nova Zelândia, que havia jogado um amistoso com África do Sul (racista). A invasão do 
Afeganistão pela Rússia, motivou o boicote americano - acompanhado por mais de sessenta países - aos Jogos de 
Moscou, em 1980. Os russos responderam com o boicote dos Jogos de Los Angeles, 1984. Impasses entre as duas 
Coréias levaram a Coréia do Norte boicotar os jogos de Seul 1988, a Cuba de Fidel Castro, demonstrando apoio, 
também não participou.  
38  Fonte Gazeta Press. ClicRBS. Notícias. UE admite possibilidade de boicotar as Olimpíadas. 22/03/2008. 
http://www.clicrbs.com.br  
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confrontos travados na capital Lhasa e seus arredores, milhares de pessoas manifestaram 

protestos pró-Tibete ao redor do mundo.  

Em Londres, trinta e sete ativistas foram presos; em Paris, a tocha teve que ser apagada 

pelas autoridades e levada de ônibus para completar seu trajeto; a rota nos Estados Unidos foi 

reduzida pela metade, em São Francisco – cidade que tem ampla presença asiática, como o bairro 

Chinatown – foram registrados confrontos entre apoiadores do regime chinês e ativistas pró-

Tibete. A passagem da tocha pelo Tibete foi marcada pela forte segurança chinesa, que “ordenou 

aos monges que ficassem em seus monastérios” 39.  

O vice-diretor do Departamento do Trabalho do Comitê Central do Partido Comunista 

da China (PCC), Sitar, afirmou que o Dalai Lama estaria destruindo a base para o diálogo com o 

governo chinês ao provocar violências no Tibete e incitar a sabotagem dos Jogos Olímpicos de 

Pequim. Segundo a agência Xinhua40, publicado pela Embaixada da República Popular da China 

no Brasil, em nove de abril de 2008, o alto dirigente do PCC creditou ao décimo quarto Dalai 

Lama, Tenzin Gyatso, a responsabilidade de instigar a violência em Lhasa, que culminou nas 

inúmeras tentativas de interromper o revezamento da tocha olímpica, principalmente em Londres 

e Paris.  

A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Jiang Yu, declarou que a 

China se opõe às intervenções da União Européia e ressaltou que “a questão do Tibete é um 

assunto totalmente interno do país, que não permite nenhuma interferência de qualquer outra 

nação ou organização internacional”. De acordo com Jiang, “o Parlamento Europeu preferiu 

apoiar a posição secessionista do Dalai Lama e confundiu o preto com o branco ao comentar os 

crimes em Lhasa” conforme publicado pela Embaixada da Chinesa no Brasil, no dia doze de abril 

de 2008.  

Por sua vez, Tenzin Gyatso, definiu a série de protestos como “uma manifestação do 

profundo ressentimento, não só dos tibetanos, na denominada Região Autônoma do Tibete, mas 

também nas áreas tradicionais tibetanas incorporadas a outras províncias” 41 . Contudo, o 

primeiro-ministro do governo exilado do Tibete, Samdhong Rimpoche ressaltou que “a posição 

tibetana frente aos fatos ocorridos se opõe ao uso da agressividade e ao incentivo de boicote aos 

Jogos Olímpicos” (SZKLARZ, 2008:14).  

                                                 
39 Reuters. John Ruwtich. Estado de São Paulo. Esportes. Pequim 2008. 11/06/2008. http:// www.estadao.com.br.  
40 Agência de notícias oficial do governo chinês, disponível no endereço eletrônico http://www.xinhuanet.com. 
41 EFE. Folha Online. Notícias.Mundo.  
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Como vimos até o momento, a questão entre China e Tibete voltou a ser discutida no 

ano de 2008, após o confronto entre forças militares chinesas, civis e monges tibetanos, ocorridos 

no Tibete e seus arredores, a partir das manifestações iniciadas no dia dez de março. Devido à 

proximidade do início das comemorações olímpicas, com o revezamento mundial da tocha, 

podemos refletir sobre um possível objetivo tibetano de aproveitar a visibilidade dos Jogos 

Olímpicos, enquanto acontecimento midiático42 para tornar pública sua causa, e da mesma forma, 

a preocupação chinesa de que tais manifestações não prejudicassem a sua imagem para os Jogos.  

Entretanto, além da repercussão devido à cobertura jornalística dos confrontos 

deflagrados no mês de março, a questão continuaria sendo noticiada após a intensidade de 

protestos pró-Tibete, ocorridos durante o revezamento da tocha olímpica, pelos cinco continentes 

por onde percorreu. A respeito disso, deixemos claro que ao citarmos a cobertura jornalística da 

questão China x Tibete no ano de 2008, ao decorrer de nosso estudo, nos referimos tanto à 

cobertura dos confrontos travados no Tibete quanto à dos protestos realizados durante o percurso 

mundial da tocha olímpica. 

 Contudo, nos dedicamos até esta etapa da pesquisa à fase de contextualização dos 

acontecimentos que movem nosso estudo em questão, ou seja, a compreensão de como se deu 

cobertura43 fotojornalística dos conflitos entre China e Tibete nas vésperas das Olimpíadas de 

Pequim 2008, a partir das fotografias jornalísticas publicadas pelas revistas brasileiras Época, Isto 

é e Veja. Sendo assim, tratando-se de um estudo de jornalismo, cabe neste momento 

explicitarmos como se dá o processo de produção de notícias, seus conceitos e particularidades 

no jornalismo de revistas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Acontecimento midiático é um fato/evento que ganha espaço em diversas mídias, e assim, deixa de significar um 
acontecimento apenas na esfera cultural ou política, mas também predominar na esfera midiática (MOUILLAUD, 
2002). 
43 Cobertura significa, em jornalismo, o conjunto de providências para obtenção do máximo de informações 
possíveis sobre pessoas, fatos e acontecimentos (AMARAL, 2001:78). 
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2.2 A CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA NO JORNALISMO DE REVISTA 
 

As rotinas produtivas dos periódicos jornalísticos seguem determinados critérios que se 

diferem de acordo com seu formato, periodicidade ou público alvo. Neste capítulo, serão 

trabalhados conceitos de notícia, seus meios de construção para o jornalismo de revistas e o papel 

do fotojornalismo neste tipo de publicação. Para compreendermos alguns aspectos que tornaram 

da questão China x Tibete no período de pré-Olimpiadas um fato noticiável, explanaremos, não 

só, sobre alguns critérios de noticiabilidade, como também a relação entre as agências 

internacionais de notícias e os periódicos impressos semanais.  

 

2.2.1 Notícia: A matéria-prima do jornalismo 

 

De acordo com Luiz Amaral (2001) o Jornalismo, ao assumir o estado de ciência da 

Comunicação, pode ser definido como estudo dos processos de transmissão da informação, 

através de veículos de difusão coletiva, com particularidades específicas de atualidade, 

periodicidade e recepção. É esta primeira característica, a atualidade, que o autor define também 

como “atributo principal da notícia” (AMARAL, 2001:60), a matéria-prima do jornalismo. 

Basicamente, as notícias são redigidas na forma de pirâmide invertida – ou seja, as 

informações são organizadas em ordem decrescente de acordo com sua importância – priorizando 

responder os seis elementos fundamentais da informação jornalística: o que, quem, onde, quando, 

como e por quê. Estas perguntas essenciais compõem o lead, “parágrafo sintético, vivo, leve, com 

que se inicia a notícia, na tentativa de fisgar a atenção do leitor, a parte mais importante da 

pirâmide” (AMARAL, 2001:66).  

Em seu sentido mais amplo, noticiar significa levar determinada experiência ao 

conhecimento de alguém que não o presenciou. Segundo Sodré e Ferrari (1986) a notícia 

jornalística tem como função essencial assinalar os acontecimentos, ou seja, tornar público um 

fato. Do ponto de vista estrutural, Lage (2002) conceitua notícia como “o relato de uma série de 

fatos a partir do fato mais importante ou interessante; e de cada fato, a partir do aspecto mais 

importante ou interessante” (LAGE, 2002:16).  

Burguet (2004) propõe a distinção entre fato, notícia e informação. Para o teórico, fatos 

são fragmentos da realidade, vistos como unidades dentro de um contexto, determinadas e 
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interpretadas, que podem ser textualizadas e comunicadas. Portanto, segundo Burguet, é 

impossível detectar fatos em estado bruto num texto jornalístico.  

 

(...) notícia é, num sentido estrito, qualquer fato que se percebe e que os meios, de 
maneira geral, ou um deles em particular, interpretam como tendo suficiente interesse 
informativo para ser publicado. (...) a informação se refere a cada uma das versões 
jornalísticas que foram publicadas de um fato considerado como sendo notícia 
(BURGUET, 2004:274 apud RODRIGO ALSINA, 2009:304). 

 

Mouillaud (1997) acrescenta que a informação não se trata do simples transporte de um 

fato, mas sim de um ciclo ininterrupto de transformações. O autor ainda compreende os termos 

‘fato’ e ‘acontecimento’ como sinônimos, baseando-se na hipótese de que “o acontecimento é a 

sombra projetada de um conceito construído pelo sistema da informação, o conceito do ‘fato’” 

(MOUILLAUD, 1997:51).  

É através do sistema de produção jornalística que os acontecimentos se tornam notícias. 

Conforme Rodrigues (1988) notícia e acontecimento estariam interligados, sendo a primeira, uma 

espécie de meta-acontecimento, um acontecimento discursivo, suscetível a desencadear outros 

acontecimentos. Rodrigo Alsina (1993) complementa que “o acontecimento é um fenômeno de 

percepção do sistema que lhe suporta, enquanto a notícia seria um fenômeno de geração do 

sistema” (RODRIGO ALSINA 1993 apud SOUSA, 2002:25). 

Noblat (2002) considera unânime entre os grandes manuais de jornalismo a definição de 

notícia como todo fato relevante que desperte interesse público. Pela visão de Wolf (2002), 

“mesmo que os órgãos de informação promovam pesquisas características da audiência, seus 

hábitos e preferências, os jornalistas raramente conhecem e pouco desejam fazê-lo” (WOLF 

2002:188). Seguindo a mesma linha, Correia (1997) acredita que   “quando o jornalista tem de 

pensar no tipo de notícias que é mais importante para o público, serve-se mais da sua opinião 

acerca das notícias do que dados específicos sobre a composição, gostos e os desejos daqueles 

com quem está a comunicar” (CORREIA, 1997:199). 

 

Fora dos manuais, notícia na verdade é tudo o que os jornalistas escolhem para oferecer 
ao público. E, como nós valorizamos principalmente as notícias negativas, o mundo que 
os meios de comunicação retratam parece muitas vezes pior do que verdadeiramente é 
(NOBLAT, 2002:31). 
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Noblat ainda ressalta que, após anos de ofício, profissionais do jornalismo percebem 

que “a notícia está no curioso, não no comum; no que estimula conflitos, não no que inspira 

normalidade; no que é capaz de abalar pessoas, estruturas, situações, não no que apascenta ou 

conforma” (NOBLAT, 2002:31). 

Erbolato (2004:49) define notícia como a matéria-prima do jornalismo, pois somente 

depois de conhecida ou divulgada é que os assuntos aos quais se refere podem ser comentados, 

interpretados e pesquisados. Além do compromisso com a veracidade dos fatos, o autor aponta 

que as notícias devem ser objetivas. Mesmo reconhecendo a objetividade como um dos pontos 

mais controvertidos e difíceis do jornalismo, Erbolato argumenta que as notícias devem ser 

publicadas de forma sintética, sem rodeios.  

 

Só se considera completa uma notícia quando ela proporciona ao leitor a idéia exata e 
minuciosa sobre um acontecimento, ou mesmo a previsão do que vai ocorrer. O repórter 
cobre os fatos com toda a minúcia, ou antevê o que poderá ocorrer (ERBOLATO, 
2004:57). 

 

Amaral (1996) destaca que o crescimento das empresas de comunicação nas primeiras 

décadas do século XX, a partir do desenvolvimento industrial e tecnológico na produção de 

jornais colaborou para o abandono de posturas políticas e panfletárias que caracterizavam as 

práticas jornalísticas do fim do século XIX. Desta forma, as notícias jornalísticas passaram a 

centrar-se na objetividade, sendo identificadas como uma “mistura de estilo direto, 

imparcialidade, factualidade, isenção, neutralidade, distanciamento, alheamento em relação a 

valores e ideologias” (AMARAL, 1996:26).  

O autor ainda aponta a diferença entre isenção e objetividade, sendo a primeira uma 

construção que não apresenta intervenções pessoais ou subjetivas restritas ao acontecimento 

noticiado, enquanto objetividade se refere a todo processo de seleção e produção da informação.  

 

Trata-se de uma noção presente a cada fase do processo jornalístico, desde a pauta de 
assuntos a serem cobertos até o tamanho, a apresentação gráfica e a natureza do espaço 
que o texto vai ocupar no jornal. Uma questão de honra, um ideal a ser atingido ou uma 
paixão do século XX (AMARAL, 1996:17). 

 

Diversos teóricos exploram o caráter mercadológico das notícias. De acordo com 

Habermas “a circulação das notícias desenvolve-se não somente em conexão com as 

necessidades da circulação das mercadorias, mas as próprias notícias tornam-se mercadorias” 
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(HABERMAS apud Moretzsohn 2002:41). Marcondes Filho (1986) qualifica o jornalismo como 

uma produção social funcional ao capitalismo. Segundo o autor, notícia é “a informação 

transformada em mercadoria que engloba apelos estéticos, emocionais e sensacionais, e seu 

tratamento a adapta às normas mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e 

negação do subjetivismo” (Marcondes Filho, 1986:13).  Medina (1978) corrobora da mesma 

visão, a partir do próprio título de sua obra “Notícia, um produto à venda”. 

Rabaça (2001) define notícia como “resultado do trabalho jornalístico que envolve 

apuração, pesquisa, comparação, interpretação, seleção e redação adequada ao veículo em que é 

apresentada” (RABAÇA, 2001 apud MARQUES, 2005:43).  Sobre o processo de construção das 

notícias, Schudson (1978) ressalta o conjunto de fatores que tendem a influenciar as práticas 

produtivas do jornalista.  

 

A criação das notícias é sempre uma interação de repórter, diretor, editor, 
constrangimentos organizacionais da sala de redação, necessidade de manter os laços 
com as fontes, os desejos da audiência, as poderosas convenções culturais e literárias 
dentro das quais os jornalistas freqüentemente operam se as pensar (SCHUDSON apud 
CORREIA 1997:133).  

 

Mediante a diversidade de conceitos e definições do que é a notícia, torna-se relevante 

um breve apontamento acerca de algumas teorias do jornalismo, nas quais o tentam responder à 

pergunta, por que as notícias são como são. Segundo Pereira Junior (2005), os estudos que 

propõem definições de jornalismo e notícia se resumem, basicamente, em duas vertentes: os que 

defendem a notícia como espelho da realidade e aqueles que entendem a notícia como uma 

construção social da realidade.  

Segundo Stamm (1976) a idéia da notícia como espelho, corresponde a uma visão 

tradicional, na qual defende a objetividade como ponto chave da atividade jornalística. Dentro 

desta concepção, conhecida como Teoria do Espelho, “o máximo que se admite é a possibilidade 

de que as notícias reflitam o ponto de vista do jornalista” (STAMM, 1976 apud PEREIRA 

JUNIOR, 2003:108).  

De acordo com Pereira Junior (2005), ao longo da década de 1950 e boa parte de 1960, 

a investigação acadêmica sobre conceitos de notícia foi essencialmente quantitativa e dominada 

pelo paradigma do gatekeeper, conceito criado pelo psicólogo Kurt Lewin em 1947, referente à 

pessoa que toma as decisões, introduzido no âmbito jornalístico por White, em 1950. 
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White concebe o processo de produção da informação como uma série de escolhas onde 
o fluxo de notícias é filtrado, tem que passar por diversos portões (Gates), que são áreas 
de decisão nas quais o jornalista (gatekeeper) seleciona se uma notícia vai entrar ou não. 
(PEREIRA JUNIOR, 2005:79). 

 

Traquina (2004:150-151) afirma que o conceito de White compreende o processo de 

seleção das notícias baseado na subjetividade e arbitrariedade. Portanto, a teoria do gatekeeper, 

ou da Ação Pessoal, como denominou Schudson (1989), analisa as notícias apenas a partir de 

quem as produz, individualizando uma função que tem dimensão burocrática inserida numa 

organização.  

A influência dos meios organizacionais da empresa jornalística refletida diretamente no 

produto, ou seja, as notícias, é o que aborda a Teoria Organizacional, proposta por Breed, em 

1955. Traquina (2004:152-153) explica que, pela visão de Breed, o jornalista acaba por ser 

socializado na política editorial da organização através de sucessões sutis de recompensas e 

punições, que valorizam a importância de uma cultura organizacional sobre a cultura profissional.  

 

Breed sublinha a importância dos constrangimentos organizacionais sobre a atividade 
profissional do jornalista e considera que o jornalista se conforma mais com as normas 
editoriais da política editorial da organização do que com quaisquer crenças pessoais 
que ele ou ela tivesse trazido consigo (TRAQUINA, 2004:152). 

 

Traquina ressalta que o avanço dos estudos de jornalismo está diretamente relacionado 

com as inovações metodológicas, realizadas ao longo da década de 70. Ao deixar de lado os 

antigos formulários restritos a pesquisa quantitativa, os acadêmicos passaram a enriquecer suas 

análises através do trabalho de campo, como a observação participativa.  A partir daí, se iniciam 

as pesquisas baseadas no newsmaking, que entendem a notícia como processo de construção. 

Neste contexto, outro paradigma emerge nos estudos sobre o jornalismo: as Teorias 

Construcionistas, nas quais rejeitam completamente as idéias que compreendiam a notícia como 

espelho da realidade.  

 

Em primeiro lugar, é impossível estabelecer uma distinção radical entre a realidade e os 
media noticiosos que devem refletir essa realidade, porque as notícias ajudam a 
construir essa realidade. Em segundo lugar (...) a própria linguagem não pode funcionar 
como transmissora direta do significado inerente aos acontecimentos, porque a 
linguagem neutral é impossível. Em terceiro lugar, (...) os media noticiosos estruturam 
inevitavelmente a sua representação dos acontecimentos, devido a diversos fatores, 
incluindo os aspectos organizativos, limitações orçamentais, a própria maneira como a 



 34 

rede noticiosa é colocada para responder à imprevisibilidade dos acontecimentos 
(TRAQUINA, 2004:168).  

 

Portanto, os estudos sobre o processo de produção das notícias, ou newsmaking, ao 

conceber a mensagem jornalística como produto socialmente produzido, visam analisar relações 

pessoais, organizacionais, econômicas, culturais, temporais, entre outras. “Baseando-se na 

etnografia dos mass media, essas análises articulam e individualizam empiricamente os 

numerosos níveis de construção dos textos informativos de massa” (WOLF 1994 apud PEREIRA 

JUNIOR, 2005:78).  

Segundo Pereira Junior (2005), intimamente ligadas com as pesquisas que abordam o 

estudo do newsmaking, destacam-se as investigações científicas sobre o agenda-setting, conceito 

que foi introduzido por Maxwell McCombs e Donald Shaw, em 1972.    “A hipótese do 

agendamento sustenta que as pessoas agendam seus assuntos e suas conversas em função do que 

os media veiculam. Ou seja, os media (...) vêm determinar os temas sobre os quais o público 

falará ou discutirá” (PEREIRA JUNIOR, 2005:77). O autor ainda completa, 

 

O agenda-setting é consideravelmente mais que a clássica asserção que as notícias nos 
dizem sobre o que pensar. As notícias também nos dizem como pensar nisso. Tanto a 
seleção de objetos que despertam a atenção como a seleção de enquadramentos para 
pensar esses objetos são os poderosos papéis do agenda-setting. (MCCOMBS E SHAW, 
1993 apud PEREIRA JUNIOR, 2005:78).  

 

De acordo com Molotch e Lester (1974) são identificadas três categorias de agentes 

perante a organização jornalística e a hipótese do agendamento. Em primeiro lugar, os 

promotores da notícia; indivíduos que identificam uma ocorrência como especial e propõem a 

agenda política governamental e outras agendas dos membros do campo político. Em seguida, os 

construtores da notícia; ou seja, todos os profissionais que transformam ocorrências promovidas 

em acontecimentos públicos através da publicação, determinando, desta forma, a agenda 

jornalística. E por fim, os consumidores da notícia; aqueles que assistem a determinadas 

ocorrências pelos meios de comunicação social e que, estão sujeitos a influência dos media que 

ajudam a constituir a agenda pública.  

Ao acompanharmos as linhas teóricas que compreendem a notícia como a matéria-

prima do jornalismo, tornou-se necessário fazermos este breve apontamento de algumas teorias, 

que nos ajudarão a entender melhor o processo de produção das notícias, para que a partir daí, 
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possamos delinear o foco de nosso estudo. Esclarecidos estes conceitos e teorias que objetivam 

explicar porque as notícias são como são, podemos começar a refletir sobre a temática de nosso 

trabalho: a cobertura fotojornalística da questão China x Tibete no período de pré-Olimpíadas 

2008 realizada pelas revistas Época, Isto é e Veja. Cabe-nos neste momento, partirmos ao estudo 

das particularidades da prática jornalística neste tipo de publicação, ou seja, o jornalismo de 

revistas.  

 

2.2.2 O jornalismo de revista 

 

Em linhas gerais, conforme Nascimento (2002), define-se revista44  como uma 

publicação periódica de formato e temática variados, que se difere do jornal pelo tratamento 

visual e textual. Quanto ao aspecto visual das revistas, a autora destaca a melhor qualidade de 

impressão, maior liberdade de diagramação e uso de cores. Já em relação ao tratamento textual, 

faz menção ao fato das revistas não se aterem ao imediatismo imposto aos jornais diários.  

“Muitos consideram o jornalismo de revista como jornalismo de gabinete, o que não é 

verdade, desde que o jornalismo pressupõe contato com a realidade, com os fatos, o jornalista é o 

homem da rua por excelência” (AMARAL, 1997:143). De acordo com Scalzo (2004), os 

princípios básicos do jornalismo são iguais para qualquer tipo de mídia: o esforço para apurar os 

fatos corretamente, compromisso com a verdade, mostrar diversos pontos de vista, respeitar os 

princípios éticos e, impreterivelmente, escrever um bom texto. No entanto, autora destaca 

algumas diferenças relativas às propostas das revistas em relação a outros veículos.  

 

 [...] as revistas vieram para ajudar na complementação da educação, no 
aprofundamento de assuntos, na segmentação, no serviço utilitário que podem oferecer 
a seus leitores. [...] Enquanto o jornal ocupa o espaço público, do cidadão, e o jornalista 
que escreve em jornal fala sempre com uma platéia homogênea, muitas vezes sem rosto, 
a revista entra no espaço privado, na intimidade, na casa dos leitores (SCALZO, 
2004:14). 

 

                                                 
44 O termo revista tem origem no inglês review, cuja tradução mais adequada é “rever, fazer uma segunda leitura de 
alguma coisa” (HENRIQUE, 2002:136). De acordo o autor, a palavra teria sido usada pela primeira vez para 
designar esse gênero de publicações a partir de A Weeky Review of the Affairs of France, lançada em 1704, pelo 
escritor Daniel Defoe.  
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Uma das principais referências no jornalismo em revistas é a Time, primeira revista 

semanal de notícias, criada em 1923. “A idéia era trazer noticias da semana, do país e do mundo, 

organizadas em seções, sempre narradas de maneira concisa e sistemática, com todas 

informações cuidadosamente pesquisadas e checadas” (SCALZO, 2004:22). Não obstante, a 

revista norte-americana também foi pioneira ao introduzir o que ficou posteriormente conhecido 

como timestyle, “estilo mais opinativo de apresentar as notícias, que levavam ao leitor um caráter 

pedagógico, particularidade que ainda hoje pode ser identificada em parte das revistas semanais 

informativas brasileiras” (HENRIQUE, 2002:138).  

Villas Boas (1996) destaca que a periodicidade semanal tende a preencher os vazios 

informativos deixados pelas coberturas realizadas por jornais, rádio e televisão.   “As revistas 

fazem jornalismo daquilo que ainda está em evidência nos noticiários, somando a estes, pesquisa, 

documentação e riqueza textual. Isso possibilita a elaboração de um texto prazeroso de ler, 

rompendo as amarras da padronização cotidiana” (VILLAS BOAS, 1996:9).  

 

As revistas buscam conectar os acontecimentos e oferecer uma visão mais aprofundada 
da realidade. (...) Em revista, considera-se atual o acontecimento que resiste um pouco 
mais ao tempo, na medida em que as causas e as conseqüências vão sendo desdobradas 
ao longo da semana. O fato elevado à condição de notícia não é o foco central da 
cobertura, e sim o contexto (VILLAS BOAS, 1996:88). 

 

Quanto ao desenvolvimento de textos para revistas, Villas Boas ressalta que a cobertura 

jornalística deve se enfocar de maneira que consiga prender a atenção do leitor. “O jornalista 

deve escrever de forma sutil, caprichosa e de maior zelo, é preciso mostrar mais do que contar. 

Disso decorre a principal diferença de um texto escrito para uma revista em relação a um jornal, 

que se deve apresentar com maior objetividade” (VILLAS BOAS, 1996:32).  

Lage (2001) admite, no que se refere à composição de texto, que as revistas são mais 

literárias que os jornais. Neste contexto, o autor ainda pontua a influência das publicações norte-

americanas – sendo a Time como principal referência – a respeito de suas inovações lingüísticas, 

que vieram a se tornar características globais de um “estilo magazine” de tratamento textual.  

 

(...) além do habitual repertório formal-coloquial do jornalismo, expressões tomadas da 
literatura ou da técnica e assim transpostas para o uso corrente, e construções populares 
(jargões, neologismos); conseguiram, por esse meio, fixar novo estilo de inglês escrito, 
ao mesmo tempo erudito e popular. Mas tal critério, na medida de seu êxito editorial, 
foi sendo imitado não só pelas reproduções estilísticas que brotaram por todo mundo 
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ocidental (L’Express, Panorama, Veja) mas também por magazines especializados45 
(LAGE, 2001:124). 

 

Ao tratar de assuntos que já foram noticiados por outras mídias, as revistas semanais 

normalmente não se atêm a extremos de imparcialidade.  De acordo com Villas Boas (2002) a 

linguagem das revistas semanais de informação geral, por muitas vezes, é definida pelo modo de 

“angular a matéria, de redigir o texto e pelo ponto de vista predeterminado” (VILLAS BOAS, 

1996:39).  O autor, inclusive, defende a possibilidade de um mesmo texto jornalístico conter 

informação, análise, interpretação e ponto de vista. Villas Boas compreende que a interpretação é 

uma das características básicas do jornalismo de revista, porém, prioriza a distinção entre 

jornalismo interpretativo e jornalismo opinativo: 

 

Jornalismo interpretativo é o esforço de determinar o sentido de um fato, por meio da 
rede de forças que atuam nele. Quando, inversamente, existe uma atitude de valorizar o 
fato ou seu sentido, já não é mais jornalismo interpretativo, mas sim opinativo. (...) O 
produto (ou a notícia) que será publicado é a informação em toda a sua integridade. 
Captada, analisada e selecionada pelo jornalista. A ele cabe o diagnóstico. No entanto, o 
texto interpretativo não pode ser obtido pela digestão de seu conteúdo. É preciso 
permitir que o leitor o interprete (VILLAS BOAS, 1996:77-78). 
 
 

Portanto, por ter mais tempo para apurar, interpretar e analisar os fatos, as revistas 

podem produzir textos com maior criatividade e liberdade em aspectos gráficos. Sendo assim, a 

fórmula mais comum utilizada por revistas semanais de informações é a prática da reportagem. 

 Marques de Melo (2003) distingue notícia de reportagem a partir da progressão dos 

acontecimentos. “A notícia é o relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. A 

reportagem é o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo social” 

(MARQUES DE MELO, 2003:65 apud PENA, 2006:69).                  Lage (2001) define que a 

reportagem trata de assuntos, não necessariamente fatos novos, como a notícia. O autor também 

destaca que as reportagens são planejadas e obedecem a uma linha editorial, um enfoque, e para 

estas, importam mais as relações que reatualizam os fatos.  

 

Toda reportagem é notícia, mas nem toda notícia é reportagem. A notícia muda de 
caráter quando demanda uma reportagem. A reportagem mostra como e por que uma 
determinada notícia entrou para história. Desdobra-se, pormenoriza e dá amplo relato 

                                                 
45 Segundo Lage (2001) as revistas são classificadas em três grupos: ilustradas, de informação geral e especializadas. 
Independentes de sua classificação, as revistas utilizam recursos estéticos textuais e infográficos. 
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aos fatos principais e também aos fatos subjacentes da notícia. Quando a notícia salta de 
uma simples nota para uma reportagem, é preciso ir além, detalhar, questionar causas e 
efeitos, interpretar, causar impacto (VILLAS BOAS, 1996:43).  

 

Outra característica das revistas, como veículos de comunicação, é a necessidade de 

estabelecer um foco preciso para cada tipo de publicação, ou seja, a segmentação46. De acordo 

com Scalzo (2004), as revistas devem ser cautelosas, utilizar o meio termo ao tratar seu público 

alvo: não ser tão abrangente como a televisão ou jornais, nem tão individual como a Internet.  

 

Revista também é um encontro entre um editor e um leitor, um contrato que se 
estabelece, um fio invisível que une um grupo de pessoas, [...] ajuda a construir 
identidade, ou seja, cria identificações, dá sensação de pertencer a um determinado 
grupo (SCALZO, 2004:12). 

 

Tão importante quanto as identificações proporcionadas a seu público-alvo é a criação 

de uma personalidade própria para cada revista, um estilo, que se torna marca do produto. Para 

Scalzo (2004), os fatores que determinam marcas de identidade em revistas se referem desde a 

forma na qual são apurados os fatos, ao tom e linguagem usados na redação de textos e o 

equilíbrio na disposição das matérias, até mesmo à definição de padrões de tipologia e 

diagramação. “Como tudo numa revista, é o leitor, também, quem vai determinar o tipo de 

linguagem gráfica a ser utilizada pela publicação.[...] Por isso, o projeto gráfico tem que estar 

inserido num projeto editorial mais amplo” (SCALZO, 2004:67). 

Entre as demais mídias impressas de informação, as revistas se destacam quanto ao uso 

de imagens47 aliadas ao texto verbal. “Mais artísticas quanto ao tratamento visual [...] as revistas 

admitem usos estéticos da palavra e recursos gráficos de modo bem mais flagrante que os 

jornais” (LAGE, 2001:122). Para Sodré (1975), o aspecto gráfico presente em todos os instantes, 

de qualquer dos padrões editoriais das revistas, desempenha papel importante na provocação ao 

leitor, o qual, pode simplesmente “ver as revistas, ao invés de ler” (SODRÉ, 1975:48-52). 

Na atualidade, a partir da evolução de novos recursos gráficos disponibilizados por 

computadores, um dos componentes de informação visual mais utilizados pelo jornalismo de 

revistas são os infográficos. Segundo Scalzo, estes representam, assim como as fotografias e 

títulos, uma porta de entrada para a leitura dos textos. 

                                                 
46 Os tipos de segmentação mais comuns são os por gênero, idade, geográfica e por tema (SCALZO, 2004:49). 
47 Considerando a amplitude dos conceitos de imagem, vale destacar que neste caso, nos referimos ás imagens de 
natureza física, como construções pictóricas (desenhos, pinturas, gravuras) ou foto-mecânicas. 
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É ali que o leitor deposita, inicialmente, sua atenção e pode ser por meio deles que o 
leitor decida ler ou não a matéria. [...] É uma maneira de fornecer informação ao leitor, 
utilizando um conjunto de gráficos, tabelas, desenhos, fotos, legendas, ilustrações, 
mapas, maquetes. Ela pode ser bela; mas é acima de tudo, informação visual (SCALZO, 
2004:74). 

 

Mesmo que a primeira revista ilustrada – Illustrated London News – tenha surgido em 

1842, o grande expoente relativo à utilização de imagens como meio de informação no âmbito 

das revistas é a Life, criada em 1936, por Henry Luce, o mesmo idealizador de Time. Life foi a 

primeira revista semanal ilustrada, “adotando a idéia de que uma boa imagem vale mais do que 

uma boa descrição” (SCALZO, 2004:23).  

A publicação, cuja fórmula foi copiada por revistas de todo o mundo, inclusive no 

Brasil – O Cruzeiro48 – valorizava ao máximo as reportagens fotográficas. Amaral (1997) 

descreve que a partir da criação da revista Life se deu “o momento da reportagem fotográfica, 

iniciada pelo inglês Fenton, durante a guerra da Criméia, da reportagem escrita, do casamento das 

duas” (AMARAL, 1997:142).  

Portanto, a partir da compreensão sobre as particularidades do fazer jornalístico nas 

revistas semanais de notícias, podemos esclarecer certos aspectos relativos à cobertura 

fotojornalística da questão China x Tibete no período preparatório para as Olimpíadas de Pequim 

2008. Reconhecendo que a fotografia representa uma das principais estruturas informativas do 

jornalismo de revistas, partimos neste momento ao estudo da prática do fotojornalismo neste tipo 

de publicação. 

 

2.2.3 Fotojornalismo em revistas 

 

Pela visão de Villas Boas (1996), as revistas semanais de informação têm como 

característica assumir de forma mais clara o papel de formadoras de opinião. “Assinar um texto é 

como assinar um cheque: a matéria também tem que ter fundo” (VILLAS BOAS, 1996:34). 

Scalzo (2004) destaca outra particularidade dos periódicos semanais: para a autora, fotografia e 

revista parecem ter nascido uma para outra. “Tanto pela qualidade do papel quanto da impressão, 
                                                 
48 A revista O Cruzeiro, um dos maiores fenômenos editoriais brasileiros (NASCIMENTO 2002:17, SCALZO 
2004:30), foi criada em 1928 pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand. As grandes reportagens e atenção 
especial ao fotojornalismo eram as principais características da revista, que chegou a vender 700 exemplares por 
semana, na década de 1950 e que veio a encerrar sua circulação no ano de 1975. 
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as revistas sempre puderam, e souberam valorizar a fotografia” (SCALZO, 2004:71).  

À luz destes conceitos, que, num primeiro momento nos parecem distintos, podemos 

começar a refletir sobre o papel da fotografia enquanto componente informativo, a partir da sua 

própria inserção nos primeiros tablóides do início do século XX.  

 

Desde o seu surgimento e ao longo de sua trajetória, até os nossos dias, a fotografia tem 
sido aceita e utilizada como prova definitiva, “testemunho da verdade” do fato ou dos 
fatos. Graças a sua natureza fisicoquímica – e hoje eletrônica – de registrar aspectos 
(selecionados) do real, tal como esses fatos se parecem, a fotografia ganhou elevado 
status de credibilidade (KOSSOY, 2002:19).  

 

Desta forma, torna-se mais simples compreender tanto o por quê da extinta revista Life 

ter se tornado um dos maiores fenômenos editoriais de sua época – precursora das grandes 

reportagens fotográficas – quanto à razão de seu modelo ter sido copiado por praticamente todas 

as grandes revistas do mundo, sendo até hoje uma referência neste tipo de publicação. Ao mesmo 

tempo em que as fotografias prendem a atenção dos leitores às páginas das revistas, elas “devem 

excitar, entreter, surpreender, informar, comunicar idéias ou ajudar o leitor a entender a matéria” 

(SCALZO, 2004:70).  

Neste contexto, Sousa (2004) aponta que o aparecimento do primeiro tablóide 

fotográfico, o Daily Mirror, em 1904, marcou uma mudança de conceitos no jornalismo: “as 

fotografias deixaram de ser secundarizadas como ilustrações do texto para serem definidas como 

uma categoria de conteúdo tão importante quanto a componente escrita” (SOUSA, 2004:17).  

Sendo assim, a analogia feita por Villas Boas (1996) ao comparar a credibilidade de 

uma matéria jornalística com a de um cheque – cujo valor, tal qual ao de uma informação, está 

prestes a ser adquirido, usufruído, etc – só tende a reforçar a idéia de que os valores propostos 

pelas fotografias – sejam estéticos e/ ou informativos – se encaixam perfeitamente com o perfil 

das revistas enquanto mídias de comunicação, já que a visualidade é fator fundamental para a 

seleção, construção e recepção de um produto jornalístico.  

Amaral (1997) define fotografia como meio de comunicação social, linguagem e arte. O 

autor destaca que a fotografia, como linguagem, tem valor equivalente ao de um texto verbal. 

“Neste caso, fotografar é uma forma de redigir, o que, aliás, está implícito na própria formação 

do termo fotografia, que vem do grego phós, luz e graphein, escrever” (AMARAL, 1997:137). 

Vilches (1987) compartilha da mesma visão e complementa que   “a foto de imprensa em 
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nenhum momento é mais simples que o texto escrito. Sua estrutura é complexa em igual medida 

que um texto escrito, e tanto um como outro são produtos de diversas transformações 

discursivas” (VILCHES, 1987:77). 

Lima (1988) rejeita a hipótese de que as fotografias devem funcionar como informação 

suplementar ao texto. Para o autor, há a necessidade de se transmitir informação, mas isso não se 

limita a complementar a informação do texto verbal, mas de fornecer a informação própria da 

linguagem fotográfica. “Essa linguagem se dará com o uso de todos recursos visuais de que 

dispõe a fotografia como forma de expressão, como técnica e como documento” (LIMA, 

1988:24). 

Partindo do mesmo pressuposto, Sousa (2004) é enfático quanto à relação entre 

fotografia jornalística e texto. De acordo com o teórico, que corrobora da perspectiva 

barthesiana49, o texto é elemento imprescindível da mensagem fotojornalística e, mesmo que, os 

dois não sejam estruturas homogêneas, “não existe fotojornalismo sem texto” (SOUSA, 

2004:65).  

 

O fotojornalismo é uma atividade singular que usa a fotografia como um veículo de 
observação, de informação, de análise e de opinião sobre a vida humana e as 
conseqüências que ela traz ao Planeta. A fotografia jornalística mostra, revela, expõe, 
denuncia, opina. Dá a informação e ajuda a credibilizar a informação textual (SOUSA, 
2004:9).  

 

Reconhecido o fato de que a relação entre o texto verbal e não-verbal funciona através 

da autonomia e complementaridade de suas funções informativas, Villas Boas (1996) propõe uma 

breve distinção entre o uso da imagem por meios televisivos e periódicos impressos. “Se, na TV, 

o texto completa a imagem, na revista semanal de informações, a imagem completa o texto” 

(VILLAS BOAS, 1996:35). No que se refere a este tipo de comparação, entre imagens em fluxo e 

imagens estáticas, Sontag (2004) compreende que as fotografias, enquanto nítidas fatias do 

tempo, podem ser mais memoráveis do que imagens em movimento.  

 

Cada foto é um momento privilegiado, convertido em um objeto diminuto que as 
pessoas podem guardar e olhar outras vezes. Fotos como a que esteve na primeira 
página de muitos jornais do mundo em 1972 – uma criança sul-vietnamita nua, que 
acabara de ser atingida por um napalm americano, correndo por uma estrada na direção 
da câmera, de braços abertos, gritando de dor – provavelmente contribuíram mais para 

                                                 
49 “(...) a fotografia não é uma estrutura isolada; identifica-se, pelo menos com uma outra estrutura, que é o texto 
(título, legenda ou artigo) que acompanha toda fotografia jornalística” (BARTHES, 1990:12). 
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aumentar o repúdio público contra a guerra do que cem horas de barbaridades exibidas 
pela televisão (SONTAG, 2004:28).   

 

Neste contexto, Scalzo (2004) ressalta a capacidade das fotografias de, não só, provocar 

reações emocionais nos leitores, mas convidá-los a mergulhar num determinado assunto, entrar 

na matéria. A autora, no entanto, prioriza o cuidado na diagramação das fotografias, que, na sua 

visão, é a primeira coisa que o leitor vê ao folhear uma revista.     “É preciso saber posicioná-las 

nos lugares nobres de cada página, isto é, os de maior visibilidade em uma revista (o canto direito 

superior de uma página ímpar, por exemplo). Afinal, não adianta ter uma foto excelente na mão e 

espremê-la no pé da página” (SCALZO, 2004:70). 

No que se refere às fotografias jornalísticas, Sousa (2004) afirma que os elementos 

representativos devem ser posicionados de maneira que o observador consiga atribuir de forma 

clara à mensagem fotográfica um determinado sentido. De acordo com o autor, o jornalista 

fotográfico deve manter-se atento para impedir que motivos secundários se transformem no foco 

da atenção, o que acabaria por distorcer a mensagem. “O fotojornalista deve [...] privilegiar 

sempre uma zona da imagem que funcione claramente como foco de atenção, e que deve ser, 

obviamente, o motivo principal” (SOUSA, 2004:71).  

 

A fotografia é uma manifestação visual. Nela sempre há um foco central, uma razão de 
ser que motivou aquela tomada fotográfica. Há que se considerar, contudo, que este 
motivo central – e não estamos falando, aqui, da ‘geografia’ da imagem – está cercado 
de informações que a ele se entrelaçam de diversas maneiras. (...) Algumas vezes é 
também importante considerar o extra-campo: o que girava em torno deste recorte 
espaço-temporal que se transformou em fotografia (MANINI, 2002:51).  

 

A respeito disso, Vilches compreende que: 

 

Toda fotografia es un recorte de nuestro entorno espacial. Pero el espacio no se limita al 
campo visual que nosotros vemos sino que encierra um concepto más vasto que la 
experiência física, uma experiência que transciende lo inmediato para colocarse em el 
campo de la Idea y la imaginación. El espacio es la transformacion de lo imaginário em 
unos limites perceptivos. La foto de prensa es, por tanto, la traducción espacial del 
esfuerzo humano por atrapar la realidad cotidiana. (VILCHES 1987:34) 

 

Assim como qualquer outro tipo de jornalismo, “a finalidade primeira do fotojornalismo, 

entendido de uma forma lata, é informar” (SOUSA, 2004:11).  Contudo, Sousa (2004) assinala 
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que grande parte das fotografias publicadas em jornais e revistas são fotografias de notícias, as 

quais o autor define em dois gêneros: spot news e fotografias de notícias em geral50. 

 Enquanto as notícias em geral se relacionam com a cobertura de ocorrências pré-

agendadas (congressos, entrevistas coletivas), nas quais o fotojornalista tende a imaginar 

previamente que tipo de imagens gostaria de obter, as spot news são fotografias de 

acontecimentos freqüentemente imprevistos, em que se há pouco tempo para planejar as imagens. 

É neste último caso, que Sousa (2004) ressalta a capacidade de reação do fotojornalista como 

fator fundamental para a qualidade jornalística da fotografia. 

 

É a experiência que permite a um fotojornalista obter com rapidez, fotografias 
comunicativamente claras e compostas de forma a tornar a cena principal 
imediatamente reconhecível. É a experiência profissional que permite a um 
fotojornalista hierarquizar e compor rapidamente os elementos que vão surgir na 
fotografia, oferecendo ao leitor pistas para extrair da imagem (e do texto que a 
acompanhará) o sentido pretendido (SOUSA, 2004:90). 

 

A migração da fotografia analógica para digital é um assunto freqüentemente levantado 

por teóricos nos estudos relativos ao fotojornalismo. De fato, o avanço das tecnologias 

proporcionou uma verdadeira revolução em diversos pontos referentes ao uso da fotografia na 

imprensa. A qualidade (relativa à resolução das imagens e não ao seu conteúdo informativo) é 

mais acessível, as formas de transmissão cada vez mais abrangentes e o tempo de recepção mais 

curto. Por outro lado, “com os computadores abrem-se as portas à possibilidade de mentir, 

fotograficamente falando, de maneiras inimagináveis no passado” (SOUSA, 2004:116).  

 

[...] é fácil e rapidamente manipulável através da substituição de dígitos no código 
binário – de zeros e uns – que a sustenta. É por esta razão que uma imagem digital pode 
ser totalmente sintetizada por computador, ser resultante da digitalização de outra 
imagem, ver a sua perspectiva alterada através das mudanças da zona de sombras, ser 
pintada eletronicamente ou ser até sujeita a uma mistura de todos esses processos, 
possuindo, ainda assim, coerência interna (SOUSA, 2004:117). 

 

De acordo com Scalzo (2006) as revistas semanais de informação são as que mais usam 

o fotojornalismo, que, por muitas vezes, foi o responsável por alguns de seus grandes momentos 

editoriais – no Brasil, principalmente nas extintas O Cruzeiro e Realidade.  “Mas, mesmo aí, onde 

                                                 
50 Em nosso estudo, nos limitaremos a abordar fotografias jornalísticas referentes a notícias, dentre os demais 
gêneros fotojornalísticos explanados por Sousa (features photos, fotografias de esporte, retratos, etc). 
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o respeito pela notícia e pela ‘verdade’ é teoricamente maior, já aconteceram casos de adulteração 

de imagem, que preocupam quem se dedica a discutir o assunto” (SCALZO, 2006:70). 

 

As revistas buscam sempre publicar as melhores imagens e, se há qualquer 
possibilidade de melhorá-las, a tentação de manipular é grande. Mas também nas 
revistas que não tem tanto compromisso jornalístico, a discussão de quanto os editores 
podem ou não mexer numa foto é permanente (SCALZO, 2006:71).  

 

Além da discussão acerca da manipulação e tratamento digital das imagens, não se pode 

esquecer a capacidade destas novas tecnologias de vencer o tempo e o espaço com maior rapidez 

e comodidade, fator que influencia diretamente no aumento do fluxo de fotografias, de todas as 

naturezas, às redações de revistas e jornais.   

Persichetti (2006) acredita que essa rapidez com a qual a informação se espalha           

no meio digital acaba por dificultar o impacto e a novidade dos produtos jornalísticos.                       

“Claro que não podemos ficar no discurso do passado e sim entender essa nova iconografia 

publicada na imprensa. Mas acho que o erro está em ver essa nova imagem com os olhos do 

passado e tentar equipará-la. (...) O jornalismo está mudando, o fotojornalismo também” 

(PERSICHETTI, 2006:186).  

Nesse contexto, D’autilia (2005) ressalta outro fator importante no processo de 

produção jornalística, a seleção das fotografias. De acordo com a autora – que destaca o poder 

das fotografias para a construção de fatos – essa discussão tende a conduzir a uma reflexão 

referente ao uso político da imagem.“Muitas imagens foram feitas por fotojornalistas, mas por 

motivos muitos e diversos, só algumas destas imagens se tornaram públicas, a imagem de um 

evento. Estas fotografias se transformaram no próprio evento, são monumentos” (D’AUTILIA, 

2005 apud PERSICHETTI, 2006:185). 

 

Não surpreende que a proporção de fotos publicadas sobre as fotos obtidas, num 
magazine contemporâneo, ultrapasse usualmente um por cem: para contar significados 
é preciso dispor de ampla variedade de unidades semânticas. O texto circunstancia as 
fotos, não o contrário, mas o sentido da mensagem estará determinado, ou pelo menos 
circunscrito, pela seleção fotográfica (LAGE, 2001:126). 

 

Rotina comum na prática do jornalismo diário, a influência da seleção das fotografias 

que serão publicadas tende a se tornar ainda mais complexa – e polêmica – quando se trata de 

notícias internacionais. Deve-se a isto, o vasto número de materiais jornalísticos provenientes de 
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agências internacionais de notícias, utilizados com freqüência pelos principais jornais e revistas 

de todo o mundo. 

 Mesmo que reconhecida capacidade de proporcionar maior imediatismo à difusão de 

notícias em escala global, são muitas as discussões acerca do uso indiscriminado de informações 

das agências de notícias como fontes únicas para o noticiário internacional. Da mesma forma, o 

uso de fotografias jornalísticas, transmitidas por uma mesma fonte emissora, acaba por “provocar 

uma forte homogeneidade e uniformidade do que é considerado notícia” (WOLF apud 

OLIVEIRA 1998:28).   

 

 O que menos interessa ao destinatário é o autor, com a condição de que a foto seja 
imediata. Isto significou a proliferação de imagens tanto jornalísticas quanto artísticas 
para as agências internacionais de imagem. E com isso, corre-se o risco de saturação e 
bloqueio cognitivo, uma espécie de aporia perversa: há muitas imagens, mas se torna 
cada vez mais difícil escolher a imagem necessária. Por exemplo, no caso da fotografia 
para os meios informativos o transfert do fotógrafo para o jornalista da redação, a muita 
distância do acontecimento, a urgência do tempo em que manda para a agência a fim de 
não retardar a circulação de imagens geram os riscos de extrapolar e manipular a 
interpretação da realidade, forçando-os a utilizar a primeira imagem de uma longa série 
e não necessariamente a melhor, nem a mais pertinente, reforçando com isso o 
estereótipo social e cultural a uma grande velocidade de difusão globalizada (VILCHES, 
2006:163 apud PERSICHETTI 2006:188).  

 

De fato, todas as fotografias jornalísticas que compõem o corpus empírico de nossa 

pesquisa foram produzidas por agências internacionais de notícias. Atualmente, as próprias 

revistas Época, Isto é e Veja creditam as principais agências fornecedoras nos expedientes de 

suas versões impressas e online. Portanto, torna-se importante realizarmos um breve apontamento 

sobre estas empresas, para que possamos esclarecer certos aspectos da cobertura fotojornalística 

da questão China x Tibete no período de pré-Olimpíadas 2008. 

 

2.2.3.1 As agências internacionais de notícias 

 

Como vimos, uma das principais alternativas utilizadas por jornais e revistas brasileiras 

de informação na cobertura do noticiário internacional é recorrer a materiais jornalísticos 

disponibilizados por agências internacionais de notícias51. Estas agências “dispõem de meios e 

                                                 
51 Marques (2005:20) aponta inglesa Reuters como líder no mercado, seguida pelas agências AFP (Agence France-
Presse) e a AP (Associated Press). 
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serviços apropriados e uma gigantesca rede de correspondentes espalhados pelo mundo para 

receber as notícias em toda parte e a qualquer momento” (VOYENNE, 1970 apud ERBOLATO, 

1991:202). 

Marques (2005) nos aponta que a criação das agências internacionais de notícias se deu 

paralelamente à evolução da tecnologia dos meios de comunicação de massa. “O 

desenvolvimento tecnológico, a consolidação do capitalismo e a busca de novos negócios, em 

meados do século XIX, também criam as condições para o surgimento das agências de notícias” 

(MARQUES, 2005:17).  

Portanto, desde a criação da primeira agência de notícias52, estas são reconhecidas como 

os meios mais rápidos de distribuição de informações para os periódicos impressos. A partir da 

invenção do telégrafo (1833) e do telefone (1876) houve um crescente número de novos 

periódicos e, da mesma forma, o aumento da demanda por informações fornecidas pelas 

principais agências de notícias, como a extinta Havas – que veio a se tornar Agence France-

Presse (AFP), em 1944 –, a inglesa Reuters, criada em 1851; a norte-americana Associated Press 

(AP), 1848; e a espanhola EFE, fundada em 1919. 

 

Ainda hoje as agências são empresas transnacionais e mantêm modelo de parceria com 
as nacionais, influenciam na máquina de produção econômica e intervêm na 
comercialização da cultura. A partir da segunda metade da década de 1970, de maneira 
acentuada, surgem as agências regionais (na Ásia, África, América Latina e nos países 
produtores de petróleo) com o objetivo inicial de gerar independência na produção e 
difusão de informações. Apesar disso, cada vez mais dependiam das grandes agências, 
por causa, entre outros motivos, da variedade e da qualidade dos serviços oferecidos e 
pela limitação técnica das agências regionais de países em desenvolvimento (UNESCO, 
1983 apud MARQUES, 2005:19). 

  

De acordo com Erbolato (1991) as agências de notícias são classificadas como meios 

indiretos de informação, já que as notícias divulgadas não se destinam diretamente aos leitores, 

mas para os jornais e revistas que se encarregam de fazê-las chegar aos receptores.  

O teórico também destaca que o recolhimento de dados fornecidos por agências 

internacionais de notícias representa uma solução viável para as redações de periódicos nacionais, 

não só por questões geográficas, mas também econômicas. “As agências de imprensa nasceram 

                                                 
52 A primeira agência de notícias foi fundada na França, em 1832, por Charles Havas. Dois anos mais tarde, a 
empresa passa a se chamar Agência de Notícias Havas, considerada a “mãe de todas as agências” (MARQUES, 
2005:18). De dois ex-integrantes da Havas foram criadas a inglesa Reuters e a alemã Wolf. Charles Havas ainda 
participaria da criação da Agência Espanhola EFE, em 1919.  
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diante da impossibilidade de cada jornal manter correspondentes em todo mundo e ainda ter 

meios para, de cada um deles, receber as notícias com a suficiente rapidez” (ERBOLATO, 

1991:198). 

Sobre essa questão, Amaral acrescenta: 

 

Dispondo de representações nos principais países, do mais moderno aparelhamento 
técnico e de vasta rede de correspondentes e informantes, as agências atacadistas estão 
em condições de oferecer, a baixo custo, serviço informativo em grades quantidades. 
Todos os meios de comunicação social delas lançam mão, impossibilitados de cobrir, 
por conta própria, tudo o que de interesse jornalístico acontece no mundo (AMARAL, 
2001:164). 

 

Por outro lado, Oliveira (1998) ressalta a importância de se manter um dos princípios 

fundamentais do jornalismo, a preocupação com a credibilidade das fontes de informação. 

Segundo a autora, muitos estudos realizados sobre agências de notícias chamam atenção para as 

distorções contidas em seu material. “Acentua-se que as agências podem causar deturpações, ao 

repassar informações sob a ótica exclusiva dos países onde tem sede, e omitir ou subdimensionar 

informações de interesse de outros países” (OLIVEIRA, 1998:47). 

Neste contexto, existe um certo temor de que a utilização de materiais provenientes de 

agências de notícias por parte dos veículos impressos venha a se banalizar, assim como ocorre 

com certos veículos de informações online. Ferrari (2003) chega a destacar que a produção de 

reportagens deixou de ser um item de exercício do jornalismo, quando se refere às práticas dos 

webjornais: a notícia não é mais apurada, mas sim reproduzida ou empacotada. De acordo com a 

autora “‘empacotar’ significa receber um material produzido, na maioria das vezes por uma 

agencia de notícias, mudar o título, a abertura, transformar alguns parágrafos em outra matéria [...] 

adicionar uma fotografia ou vídeo e por aí afora” (FERRARI, 2003:44). 

Como pudemos constatar através da breve contextualização histórica de China e Tibete, 

por muitas vezes grandes potências ocidentais tentaram intervir na relação entre os dois países, 

motivadas por interesses externos à problemática em questão. Sendo assim, se refletirmos 

conforme as idéias de Oliveira (1998), a utilização de material informativo, principalmente, das 

fotografias jornalísticas produzidas por agências internacionais de notícias pode significar uma 

possibilidade de seleção arbitrária e avaliação intencional da realidade, conforme interesses 

exteriores aos acontecimentos e dos personagens que, de fato, estão nele inseridos. Portanto, 

consideraremos esta hipótese ao efetuarmos a análise de nosso corpus empírico.  
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De fato, para que possamos analisar as fotografias jornalísticas publicadas pelas revistas 

brasileiras Época, Isto é e Veja, devemos compreender quais os aspectos que tornaram da questão 

China x Tibete pré-Olimpíadas de Pequim 2008 um fato noticiável. Neste sentido, devemos 

esclarecer conceitos de noticiabilidade e alguns critérios utilizados pelos jornalistas para a 

seleção e produção dos assuntos que se tornarão públicos, ou seja, pelos acontecimentos que se 

que se transformarão em notícias.  

 

2.2.4 O valor noticioso da questão China x Tibete pré-Olimpíadas de Pequim 

 

Para selecionar os fatos ou eventos pertinentes de serem noticiados em determinado 

produto informativo são usados critérios de noticiabilidade, compostos por uma série elementos 

denominados valores-notícia. De acordo com Golding e Elliott, os valores-notícia são 

“qualidades dos acontecimentos ou da sua construção jornalística, cuja presença ou ausência os 

recomenda para serem incluídos em um produto informativo” (GOLDING E ELLIOTT, 

1979:114). Sendo assim, de acordo com os autores, a probabilidade de um fato ser noticiado 

depende diretamente da quantidade de valores-notícia que ele traz consigo.  

 

A noticiabilidade é constituída pelo complexo de requisitos que se exigem para os 
eventos – do ponto de vista da estrutura do trabalho nos aparatos informativos e do 
ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas -, para adquirir a existência pública de 
notícia (TUCHMAN, 1977:45 apud WOLF, 2003:195).  

 

Conforme Bourdieu (1997) os valores-notícia representam uma espécie de óculos 

particulares dos jornalistas, “através dos quais vêem certas coisas e não outras [...] Operam uma 

seleção e uma construção daquilo que é selecionado” (BOURDIEU 1997:12). Neste contexto, 

Wolf (1994) destaca a presença dos valores-notícia ao longo de todo o processo de produção 

jornalística, desde a seleção dos acontecimentos até a elaboração da notícia, distinguindo, desta 

forma, valores-notícia de seleção e de construção.  

 

Os valores-notícia de seleção estão divididos em dois subgrupos: a) os critérios 
substantivos que dizem respeito à avaliação direta do acontecimento em termos de sua 
importância ou interesse como notícia, e b) os critérios contextuais que dizem respeito 
ao contexto de produção da notícia. Os valores notícia de construção são qualidades da 
sua construção como notícia e funcionam como linhas-guia para a apresentação do 
material, o que deve ser prioritário na construção do acontecimento como notícia. 
(WOLF, 1994 apud TRAQUINA, 2005:78). 
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Podemos identificar diversos valores-notícia estabelecidos por Wolf e Traquina, que 

justificam a noticiabilidade e ampla cobertura jornalística da questão entre China e Tibete, após 

os manifestos e confrontos ocorridos no mês de março de 2008 e posteriormente, dos protestos 

pró-Tibete ao redor do mundo durante o percurso da tocha olímpica. Portanto, serão destacados a 

seguir, alguns dos principais critérios de noticiabilidade que permeiam estes acontecimentos.   

A luta – tanto física quanto ideológica – entre manifestantes tibetanos e policiais 

chineses, além de representar valores-notícia como conflito e controvérsia entre as duas 

nacionalidades, resultou em um número elevado de mortes, que segundo Traquina (2005:79) 

significa um dos principais valores-notícia do jornalismo. Sendo a China uma das maiores 

potências econômicas do mundo, aliado ao fato de sediar as Olimpíadas de 2008, dá ao 

acontecimento notoriedade e relevância. 

 Outro valor-notícia apontado por Traquina é a notabilidade, isto é, qualidade de ser 

visível ou tangível. Segundo o autor, este valor-notícia “alerta-nos para a forma como o campo 

jornalístico está mais virado para a cobertura de acontecimentos e não problemáticas” 

(TRAQUINA, 2005:82). Desta forma, propomos o esclarecimento sobre o fato de que as 

manifestações, protestos e confrontos entre tibetanos e chineses são muito mais tangíveis de 

obterem status de notícia, do que a problemática na relação entre os dois países, nesta 

controvérsia ideológica que perdura por mais de meio século.  

A própria justificativa tibetana para o início das passeatas que vieram a terminar em 

confronto, ou seja, o manifesto em defesa dos direitos humanos, como liberdade política e 

religiosa no Tibete, acrescenta ao acontecimento outro critério de noticiabilidade, o da infração, 

que de acordo com Traquina (2005:85), refere-se à violação ou transgressão de regras. Foi a 

partir dos protestos – seja dos tibetanos no exílio ou de simpatizantes da causa em diferentes 

continentes – que se levantou a denúncia de que o domínio chinês no Tibete transgride as regras 

universais dos direitos humanos.  

Em contrapartida, tanto os manifestos pela volta do Dalai Lama, em Lhasa – 

considerados como atividades separatistas, e assim, proibidas pelo governo chinês – quanto as 

tentativas de apagar a tocha olímpica durante o revezamento mundial, também representam 

outras formas de violação de regras, o que torna o acontecimento ainda mais pertinente de ser 

noticiado.  
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 A cobertura dos acontecimentos relativos ao conflito entre China e Tibete no ano de 

2008, deve-se também ao fato de que estes podem ser considerados como adjacentes a um 

fato/evento que envolve muito mais pessoas e que, como já comentamos anteriormente, obtêm 

grande relevância: as Olimpíadas de Pequim. Wolf (1994) estabelece que a amplitude do evento 

é um dos principais valores-notícia que determinam se este será noticiado ou não.  

Sendo os Jogos Olímpicos um evento de tal amplitude, acaba por carregar consigo outro 

valor-notícia, o da continuidade, o que significa que a sua noticiabilidade não se restringe apenas 

à data de abertura e encerramento dos Jogos, mas de todo o período que o precede, incluindo o 

início das festividades olímpicas, como o revezamento mundial da tocha. Lembremos que os 

Jogos Olímpicos representam um evento pré-agendado, ou seja, cujo calendário estabelece uma 

relação de dependência com sua vinculação nos meios de comunicação: 

 

A planificação da imprensa, rádio e televisão está predeterminada pelos ritos de 
calendário, colocada em acordo com eles, sua forma e conteúdo. Não se tratam somente 
dos dias festivos, jornadas ou semanas comemorativas, mas também de transições e 
trocas de status a que se submetem constantemente grupos bastante grandes, como 
congressos de partidos e sindicatos, reuniões anuais de academias, competições 
esportivas mundiais e coisas deste tipo (PROSS, 1989 apud HENN, 1996:75). 

 

No entanto, a questão do Tibete passou a ser considerada durante as vésperas das 

Olimpíadas de Pequim, do ponto de vista jornalístico, como um próprio valor-notícia, tal qual a 

situação ocorrida com o Timor Leste, citado por Traquina, 

 

Devido ao seu impacto na comunidade jornalística, um assunto ganha noticiabilidade e 
permanece como assunto com valor-notícia durante um tempo mais dilatado. Em 
Portugal, temos um exemplo magnífico: o Timor. Depois do massacre no cemitério de 
Dili, Timor ganhou noticiabilidade, ao ponto de, durante muito tempo, todo e qualquer 
assunto relacionado com Timor ser visto pela comunidade jornalística como valor-
notícia (TRAQUINA, 2005:82). 

  

A respeito da cobertura realizada pelas revistas informativas brasileiras sobre a questão 

China x Tibete durante o período de pré-Olimpíadas 2008, além dos valores-notícia já destacados, 

devem ser considerados também alguns critérios contextuais, isto é, “que dizem respeito ao 

contexto do processo de produção das notícias e não às características do próprio acontecimento” 

(WOLF, 1987 apud TRAQUINA, 2005:88).  

Mesmo que ocorridos em diferentes localidades – das fronteiras do Tibete a vários 

países da Europa e Américas – os acontecimentos foram acompanhados e noticiados por diversas 
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agências internacionais de notícia, como Reuters, Agence France-Presse (AFP), e Associated 

Press (AP). Assim, devido ao vasto conteúdo informativo fornecido praticamente em tempo real 

pelas agências, é excluído o problema do fator geográfico que, teoricamente, significaria um 

entrave para a disponibilidade de cobertura pelas revistas brasileiras.  

Deve-se também às agências noticiosas a produção de um elevado número de 

fotografias jornalísticas, o que acrescenta elementos visuais aos acontecimentos, ou seja, o valor-

notícia da visualidade, que segundo Traquina (2005:89) representa “um fator de noticiabilidade 

fundamental”.  

Portanto, nos dedicamos até este momento ao embasamento teórico de nosso trabalho 

monográfico. Após a realização de um capítulo dedicado exclusivamente à contextualização da 

relação entre China, Tibete e os Jogos Olímpicos de 2008, tornou-se necessário o 

aprofundamento sobre os conceitos e práticas jornalísticas que transformaram os confrontos 

travados no Tibete e os protestos durante o revezamento da tocha olímpica em acontecimentos 

midiáticos.  

Ao explanarmos conceitos de notícia, as características destas no jornalismo de revistas, 

assim como o papel da fotografia jornalística neste tipo de mídia, construímos o percurso teórico 

que servirá como base para a escolha e formulação de nossos métodos de análise.  Sendo assim, é 

pertinente neste momento partirmos ao encaminhamento metodológico de nossa pesquisa, ou seja, 

a definição de nosso corpus empírico, suas categorias e os níveis que conduzirão nossas análises.  
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3. METODOLOGIA – PENSANDO SOBRE O CORPUS DE PESQUISA 

 

Entendido que a proposta de nosso estudo é compreender como se deu a cobertura 

fotojornalística da questão China x Tibete durante o período de pré-Olimpíadas 2008, a partir da 

análise de fotografias jornalísticas publicadas pelas revistas brasileiras Época, Veja e Isto é, 

podemos considerar que, até o momento, foram realizados dois importantes passos para a 

pesquisa deste trabalho monográfico: a contextualização de nosso tema e o estudo das práticas 

jornalísticas.  

 De início, procuramos explorar as particularidades dos conflitos ideológicos entre 

China e Tibete através do levantamento bibliográfico sobre sua relação histórica, para que 

pudéssemos compreender, não só, o porquê dos confrontos ocorridos em março de 2008, mas 

também como estes viriam a transcender o campo político e interferir também na cena esportiva 

mundial, através dos protestos durante o revezamento internacional da tocha olímpica dos Jogos 

de Pequim 2008.  

Em seguida, foram explanadas características do fazer jornalístico, ou seja, o 

embasamento teórico sobre conceitos de notícia, jornalismo de revistas, fotografia jornalística e o 

valor noticioso da questão China x Tibete durante o período preparatório para as Olimpíadas de 

Pequim. Esta segunda etapa nos possibilitou o esclarecimento acerca dos processos de seleção e 

produção das notícias no jornalismo de revistas, assim como o papel da fotografia jornalística 

neste tipo de publicação.  

Contudo, cabe-nos neste momento ao encaminhamento metodológico de nosso trabalho 

monográfico. O corpus empírico foi determinado, num primeiro momento, a partir da pesquisa 

em acervos digitais de Época, Isto é e Veja, as três revistas informativas de maior circulação no 

Brasil – critério determinante na escolha destas mídias para nosso estudo em questão.  

Após a seleção prévia – feita em meio digital – das matérias a serem analisadas, 

partimos para a pesquisa dos exemplares impressos. Em conseguinte foram escolhidas, por 

critérios qualitativos, seis fotografias jornalísticas, sendo duas de cada revista, publicadas entre os 

dias 24 de março e 16 de abril de 2008. Desde já, definimos duas categorias de seleção e análise 

das imagens: a primeira refere-se à cobertura fotojornalística do confronto entre chineses e 

tibetanos, ocorrido no Tibete e seus arredores, a poucos dias do início do revezamento mundial da 

tocha olímpica 2008; a segunda categoria aborda a cobertura fotojornalística dos protestos pró-
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Tibete durante o percurso internacional da tocha olímpica, que vieram a culminar em confrontos 

entre manifestantes e militares, das diversas nações por onde a tocha percorreu. 

A partir destas duas categorias de seleção e análise, foi definido o corpus empírico da 

seguinte forma: Categoria I – Manifestações e confrontos nos arredores do Tibete: uma 

fotografia publicada por Época, na edição de número 514, na data de vinte e quatro de março de 

2008; uma fotografia publicada por Isto é, na edição de número 2003, na data de vinte e seis de 

março de 2008; e por fim, uma fotografia publicada por Veja, na edição de número 2053, na data 

de vinte e seis de março de 2008. Categoria II – Protestos durante o percurso mundial da 

tocha olímpica: uma fotografia publicada por Época, edição de número 517, na data de dezesseis 

de abril de 2008; uma fotografia publicada por Isto é,  edição de número 2006, na data de 

dezesseis de abril de 2008; e por fim, uma fotografia publicada por Veja, na edição de número 

2056, na data de dezesseis de abril de 2008. 

No entanto, para efetuar a análise das fotografias jornalísticas que compõem nosso 

corpus empírico, nos baseamos em três níveis – autônomos e complementares – que servirão de 

linhas guia para que possamos compreender / discutir os sentidos produzidos a partir destas 

fotografias jornalísticas: 1) linguagem fotográfica – conceitos da técnica fotográfica que se 

mostram fundamentais para a construção de sentidos na prática do fotojornalismo; 2) processos 

de conotação em Barthes – códigos de natureza sócio-cultural estabelecidos através de 

processos que tendem a outorgar sentido translato, subtendido e de caráter subjetivo em 

determinadas fotografias; 3) noções de produção de sentidos conforme Verón – de um lado os 

processos de produção, ou seja, as operações de investimento de sentido nas matérias 

significantes, originando objetos textuais; do outro, as condições de produção, que determinam o 

lugar dos produtores no seio da sociedade. 

 Nosso primeiro nível de análise, a linguagem fotográfica é apontada por Sousa (2004) 

na forma de um conjunto de elementos insufladores de sentidos às imagens. O autor, que segue a 

perspectiva barthesiana – utilizada em nosso segundo nível analítico, apresenta, no entanto, uma 

série de elementos específicos da linguagem fotográfica que contribuem para dar sentido à 

mensagem fotojornalística. A pertinência da análise destes elementos, que fazem parte da própria 

imagem, é descrita por Câmara: 

[...] analisar as principais estruturas visuais que determinam significados 
(representacionais, interacionais e composicionais), suas disposições na cena, através de 
ícones, figuras, lugares, objetos, seus processos de ação ou reação, cenários, 
circunstâncias temporais, emocionais, possíveis intenções, saliências realçadas pela 
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proximidade ou afastamento, realizadas através de ângulos e enquadramentos, 
modalidade (saturação, ajuste de cor, contextualização ou descontextualização pela 
neutralidade e desfoque de fundos) representação dos detalhes, perspectivas e tipo de 
iluminação, tornam a observação mais aprofundada e rica em constatações (CÂMARA 
2008 apud FABRICIO, 2009:81). 

 

Entre o conjunto de elementos apontados por Sousa (2004) foram escolhidos os que 

apresentam semelhança ou recorrência nas fotografias jornalísticas componentes de nosso corpus 

empírico. Portanto, para a nossa análise da linguagem fotográfica como um dos níveis de geração 

de sentidos na mensagem fotojornalística, serão avaliados os seguintes elementos: 

enquadramento, plano, composição, foco de atenção, relação figura-fundo, profundidade de 

campo, movimento e cor.  

Desta forma, iniciamos o esclarecimento acerca dos métodos referentes ao nosso 

primeiro nível de análise a partir da explanação das noções de enquadramento, plano e 

composição. O enquadramento pode ser definido, à grosso modo, como uma espécie de 

“moldura” do fotógrafo diante da cena a ser captada, ou seja, trata-se do “recorte da imagem” 

determinado pelo fotógrafo.  

De acordo com Sousa (2004) o enquadramento se concretiza na escolha do plano, 

elemento no qual o teórico define em quatro tipos: planos gerais, planos de conjunto, plano médio 

e grande plano. Destes, serão utilizados em nossa análise apenas os três primeiros, devido à 

recorrência nas fotografias jornalísticas publicadas pelas revistas Época, Isto é e Veja. Sendo 

assim, os planos usados nas fotografias componentes de nosso corpus de pesquisa podem ser 

definidos como: 

 

Planos gerais: planos abertos, fundamentalmente informativos, e servem, 
principalmente para situar o observador, mostrando uma localização concreta. São 
muito usados para fotografar paisagens e eventos de massas [...] Também podem servir, 
por exemplo para fotografias em que o próprio cenário é a “personagem” (como o peso 
dos arranha-céus sobre as pessoas;  Planos de conjunto: planos gerais mais fechados, 
onde se distinguem os intervenientes da ação e a própria ação com facilidade e por 
inteiro; Plano médio: os planos médios servem para relacionar os objetos / sujeitos 
fotográficos, aproximando-se de uma visão “objetiva” da realidade, um plano médio 
mais aberto pode considerar-se um plano de três quartos ou plano americano, um plano 
médio mais fechado pode considerar-se um plano próximo (SOUSA, 2004:68-69). 

 

O autor ainda destaca a importância da avaliação dos ângulos de tomada da imagem, ou 

seja, a angulação feita pelo fotógrafo em relação à superfície. De acordo com Sousa, os ângulos 

também se materializam no plano fotográfico, dando origem a outras três definições: Plano 
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normal, a captação da imagem se dá em paralelo à superfície e tende a “oferecer uma visão 

‘objetivante’ sobre a realidade representada na fotografia” (SOUSA, 2004:68); Plano picado 

(também conhecido como plongée), onde a captação da imagem se dá de cima para baixo, o que 

tende a “desvalorizar o motivo fotografado” (idem); Plano contrapicado (também conhecido 

como contraplongée), no qual a captação fotográfica se dá de baixo para cima, o que tende a 

“valorizar o motivo fotografado” (ibidem).  

A composição é uma forma de organização dos elementos que compõem a imagem. Ou 

seja, corresponde à maneira em que os elementos informativos foram dispostos num determinado 

plano e enquandramento, de forma que produzam efeitos de sentido, o que segundo Sousa, 

equivale à transmissão de uma idéia ou sensação. O teórico admite que a prática mais comum na 

composição de fotografias é colocar o motivo principal ao centro, no entanto, destaca importância 

de se distinguir o centro visual de uma fotografia – isto é, o percurso onde o olhar se tende a 

dirigir – do centro geométrico – o que representa a ‘geografia’ da foto. 

Em nosso estudo, para efetuarmos as análises das estruturas de composição nas 

fotografias publicadas nas revistas Época, Isto é e Veja, tomamos por base certas noções das 

seções áureas – divisões de espaço em imagens com o objetivo de criar equilíbrio – 

principalmente a partir da regra dos terços, assim definida por Sousa: 

 

A regra dos terços é uma forma clássica de definir composições fotográficas e 
pictóricas. Consiste em dividir a imagem em terços verticais e horizontais, formando 
nove pequenos retângulos. Os pontos definidos pelo cruzamento das linhas verticais e 
horizontais são pólos de atração visual, podendo ser aproveitados para colocação do 
tema principal ou da parte mais importante do tema principal (SOUSA, 2004: 69). 

 

  Outros três elementos que constituem o percurso de nossa análise da linguagem 

fotográfica são foco de atenção, relação figura-fundo e a profundidade de campo. O primeiro 

abarca a organização de estímulos determinantes para o reconhecimento de uma zona da imagem 

que funcione, de forma clara, como o motivo principal, isto é, o foco de atenção da fotografia – 

ainda que, segundo Sousa, existam focos secundários que devem ser ordenados e hierarquizados 

pelo fotojornalista.  

O segundo refere-se às relações entre estes motivos principais e outros elementos que se 

encontram ao fundo da fotografia, o que é fundamental para a atribuição de sentido à mensagem 

fotojornalística. “O que se coloca em primeiro plano, nos planos secundários e no plano de fundo 
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torna-se, assim, extremamente importante, quer para dar força visual à imagem, quer para realçar 

certos conteúdos” (SOUSA, 2004:72).  

O terceiro faz alusão à zona nítida da imagem, em vias de profundidade. Em termos 

técnicos, pode se obter maior ou menor profundidade de campo de acordo com a distância focal 

da objetiva utilizada, da proximidade ao objeto focado e da abertura do diafragma. Na questão da 

geração de sentidos, “uma pequena profundidade de campo pode servir, por exemplo, pra relevar 

objetos em relação ao fundo e ao(s) primeiro(s) plano(s)” (SOUSA, 2004:76).  

O movimento é um elemento da linguagem fotográfica que também possui papel 

importante na geração de sentidos em uma fotografia jornalística. A sensação de movimento pode 

ser causada a partir de uma composição que explore formas geométricas (como a vista aérea de 

uma estrada cheia de curvas) ou de acordo com a velocidade do obturador da câmera fotográfica, 

onde o fotógrafo pode escolher captar um movimento “travado” ou “escorrido”. 

 

Travar o movimento é a opção mais comum no fotojornalismo. Os gestos significativos, 
as posições sugestivas, precisam freqüentemente de ser “congeladas” para que lhes 
possa ser imposto um sentido. A máquina fotográfica tem a capacidade de “sacar” à 
realidade um fragmento de tempo que potencia o nosso limitado poder de visão 
(SOUSA, 2004:77).  

 

Para completar o conjunto de pontos que servirão como meios de investigação do nosso 

primeiro nível analítico, ou seja, a linguagem fotográfica, foi escolhida entre vários elementos 

morfológicos propostos por Sousa (2004) a utilização do elemento cor – a partir do mesmo 

critério aplicado a todos outros apresentados até então, a recorrência nas fotografias que 

compõem nosso corpus empírico.  Assim como a perspectiva de Sousa, que pontua a cor como 

importante agente conferidor de sentido no discurso fotojornalístico, nos servimos de conceitos 

contextuais deste elemento morfológico, tal qual argumenta Guimarães: 

 

Como a expressão das cores é também construída sobre a estrutura dos códigos 
culturais, [...] a recepção eficiente da informação cromática em veículos jornalísticos 
depende de informações externas à própria cor, como a contextualização da informação, 
o estudo do ambiente cultural, as diretrizes e os paradigmas que direcionam consciente 
ou inconscientemente a utilização das cores nas informações veiculadas. [...] Assim 
como outros códigos que a mídia utiliza, a própria expressão das cores deve ser pensada 
como uma estrutura que se adapta ao veículo/suporte da comunicação, aos objetivos e 
às intenções dos meios de comunicação e ao meio cultural no qual é gerada e no qual 
atua (GUIMARÃES, 2003:21). 
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Definido o conjunto de fragmentos que ao se entrelaçarem produzem o tecido primário 

de nossa análise da linguagem fotográfica, cabe-nos neste momento, seguir ao próximo passo 

deste percurso metodológico: explanar os procedimentos de conotação em Barthes – o segundo 

nível analítico – que apresentam uma relação de completude aos demais elementos da técnica 

fotográfica pontuados até o momento.  

De acordo com a perspectiva barthesiana, a conotação trata-se da codificação do 

análogo fotográfico, ou seja, “a imposição de um sentido segundo à mensagem fotográfica 

propriamente dita, elabora-se nos diferentes níveis de produção da fotografia (escolha, 

processamento técnico, enquadramento, diagramação)” (BARTHES, 1990:15). A utilização do 

termo “codificação”, feita por Barthes, se explica pelo fato de que qualquer tentativa de descrição 

de uma fotografia trata-se da aplicação de um código (língua) a uma mensagem naturalmente sem 

código (fotografia) 53. 

Conforme Barthes (1990), a mensagem conotada carrega consigo um plano de 

expressão e um plano de conteúdo, significantes e significados, o que obriga ao investigador uma 

verdadeira decifração realizada a partir dos elementos da fotografia, a fim de se esclarecer 

determinados processos da geração de sentidos. Desta forma, escolhemos dois processos de 

conotação pontuados por Barthes para auxiliar nossa análise das fotografias jornalísticas: a pose e 

os objetos. 

A pose, como elemento conotativo barthesiano, refere-se aos gestos e expressões 

significativas do ser humano, as quais tendem a favorecer a construção e reformulação de idéias 

das pessoas representadas na fotografia, ou seja, insuflar sentidos à mensagem fotográfica. “É a 

própria pose do modelo que sugere a leitura dos significados de conotação” (BARTHES, 

1990:16).  

Neste contexto, Lima (1988) destaca que a compreensão das articulações expressivas e 

gestuais é fundamental para a transmissão da emoção e até mesmo da situação em que se 

encontram os personagens numa determinada cena fotográfica. De acordo com o autor, 

 

Os gestos funcionam como indicadores para as diversas emoções do ser humano, além 
de poder dizer sobre a origem étnica de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, como 
pode mostrar o estilo pessoal de um indivíduo. [...] Em certos momentos, os gestos 

                                                 
53 No entanto, o teórico admite na linguagem fotográfica – ao menos na fotojornalística – a coexistência de duas 
mensagens: uma sem código (ou puramente denotativa) e outra codificada (o que seria a arte, ou o tratamento ou a 
retórica da fotografia); estas duas facetas se referem o que Barthes denomina por paradoxo fotográfico.  
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completam o que não ficou muito definido na mensagem verbal, e, na maioria dos casos, 
eles revelam as emoções. É aí que o fotógrafo entra, não no momento em que a 
mensagem está sonoramente sendo transmitida, mas sim no instante em que ela está 
sendo visualmente passada. (LIMA, 1988:110-111). 

 

Seguindo a linha barthesiana, “a presença da representação de determinados objetos 

numa imagem fotográfica contribui para a construção de sentidos para essa fotografia” (SOUSA, 

2004:81). Desta forma, definimos o segundo elemento conotativo que utilizaremos em nossa 

análise fotográfica: os objetos.  

De acordo com Barthes (1990) é necessário atribuir importância especial ao que o 

teórico denomina de pose dos objetos, já que estes são indutores comuns de associações de idéias, 

pois se remetem a significantes claros, conhecidos e estáveis a ponto de se poder facilmente 

estabelecer sua sintaxe. Em outras palavras, a partir da identificação de certos objetos dispostos 

na composição de uma determinada fotografia, pode-se inferir, tanto sobre aspectos contextuais 

do momento sua captação quanto à carga informativa imbricada nesta mensagem fotográfica.  

Esclarecida a opção dos elementos referentes aos processos de conotação fotográfica em 

Barthes, partimos para o terceiro e último nível analítico de nossa metodologia: as noções de 

produção de sentido conforme Verón. Torna-se necessário ressaltar, desde já, que tomaremos por 

base certos fragmentos da perspectiva metodológica de Verón propostos na sua obra A Produção 

de Sentido, de 1980.  

Estes fragmentos escolhidos para nosso estudo correspondem, em suma, a aspectos 

propostos por Verón sobre o modo de produção de sentido no cientificismo semiológico, que o 

teórico divide em dois momentos: os processos de produção – conjunto de “operações de 

investimento do sentido nas matérias significantes” (VERÓN, 1980:82) – e as condições de 

produção – “o conjunto de determinações que definem a posição social dos produtores dos 

discursos” (VERÓN, 1980:81).  

 

Os conceitos relativos às condições de produção são indispensáveis ao estabelecimento 
do nível de pertinência em que vamos colocar-nos a fim de descobrir, na superfície 
textual, as marcas que remetem às operações discursivas. Processo de produção é 
apenas o nome do conjunto de traços que as condições de produção deixaram no textual, 
na forma de operações discursivas. É essencial observar que este princípio oferece-nos 
um critério que permite determinar aquilo que, no universo do extratextual, pode ser 
considerado parte das condições de produção de um discurso: um fenômeno 
extratextual merece o nome de condição de produção de um discurso somente se deixou 
traços no discurso (VERÓN, 1980:106). 
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Tendo em vista que nosso estudo trata-se de uma análise de imagens que propõe a 

abordagem de aspectos discursivos das fotografias jornalísticas, pretendemos captar nas noções 

de produção de sentido apontadas por Verón – cuja obra se dedica especificamente à análise de 

matérias lingüísticas – elementos que possam auxiliar, através da proximidade e 

complementaridade com os demais níveis analíticos, o embasamento teórico e o fechamento de 

nosso percurso metodológico.  

Em linhas gerais, a perspectiva de Verón (1980) se baseia em conceitos da Semiologia 

dos Discursos Sociais54. No entanto, como o objetivo metodológico deste trabalho monográfico 

consiste em identificar apenas certos elementos da produção de sentido, que possam interagir 

entre os níveis analíticos já apresentados, não nos deteremos ao aprofundamento acerca destes 

conceitos. 

De acordo com Verón (1980), existem na superfície do social, feixes textuais, com 

conjuntos compostos de uma pluralidade de matérias significantes – escrita-imagem; escrita-

imagem-som; imagem-fala. “São os textos, termo que para nós, não se restringe à escrita” 

(VERÓN, 1980:105). Nessa perspectiva, o teórico acredita que: 

 

[...] o processo de produção de um discurso ou de um tipo de discurso tem sempre a 
forma de uma descrição do conjunto de operações discursivas que constituem as 
operações de investimento de sentido nas matérias significantes componentes do feixe 
textual analisado. Esta formulação parece-me válida para qualquer combinatória de 
matérias significantes [...] (VERÓN, 1980:106).  

 

Os métodos analíticos defendidos por Verón consistem na descoberta de meios para 

retraçar o processo “por trás” do sentido produzido, na reconstrução da produção através das 

marcas contidas nos textos. O autor, inclusive, ressalta a importância do estudo da linguagem e 

do papel das imagens, que considera estruturas de “universos discursivos constituídos por 

determinações intercódicas múltiplas” (VERÓN, 1980:79). Na concepção de Verón, a semiologia 

apresenta-se na forma de uma rede de relações entre o produto e sua produção. Trata-se, portanto 

de  

 

                                                 
54 Conforme o teórico, a pertinência semiológica é constituída pelos discursos sociais em que uma matéria 
significante foi trabalhada, por conjuntos de operações de investimento de sentidos. Verón entende por discursos 
sociais, objetos heterogêneos ou mistos que intervém de várias matérias significantes e códigos, e prioriza que, 
somente essa “impureza” significante e códica é a responsável pela produção do efeito de sentido destes discursos.  
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[...] um sistema puramente relacional: tecido de liames entre o discurso e seu além; 
entre o texto e aquilo que não o é; entre a manipulação de um conjunto significante para 
neste desvelar os traços das operações e as condições de produção de tais operações 
(VERÓN, 1980:205). 

 

Sendo assim, mesmo que este trabalho monográfico não tenha como objetivo realizar a 

análise do discurso como linha guia em seu percurso metodológico, é possível captar através dos 

conceitos apresentados por Verón, o embasamento necessário para que possamos entender 

melhor as propriedades discursivas representadas nas fotografias jornalísticas componentes de 

nosso corpus empírico.  

O modo de análise dos discursos sociais, de acordo com Verón (1980), comporta dois 

pontos fundamentais: o primeiro é descritivo, visa demarcar e descrever, a partir das superfícies 

significantes, as operações discursivas, ou seja, o processo de produção do sentido; o segundo é 

explicativo, referente às condições de produção que permitem-nos a compreender por que tais 

operações foram acionadas.  

Desta forma, o terceiro e último nível que constitui esta metodologia demonstra 

claramente a relação de complementaridade entre as três linhas guias que conduzirão nossas 

análises. De fato, para compreendermos como se deu a cobertura fotojornalística da questão 

China x Tibete durante o período de pré-Olimpíadas, há a necessidade de se analisar aspectos 

técnicos e próprios da linguagem fotográfica.  

A identificação dos valores informativos imbricados nas mensagens das fotografias, por 

sua vez, é enriquecida de detalhes e novos sentidos ao ser submetida à análise de aspectos de 

conotação fotográfica. Em conseguinte, a combinação dos dois níveis analíticos pode ser inserida 

no processo de um nível mais abrangente, que corresponde aos conceitos da produção de sentido. 

Esta última, por fim, possibilita o esclarecimento e discussão de aspectos extratextuais, como a 

posição social do produtor dos discursos. 

Explanados os níveis da metodologia de análise, torna-se imprescindível, no entanto, 

fazermos uma última ressalva antes de partirmos para a análise do corpus empírico de nossa 

pesquisa: a justificativa sobre a opção de iniciarmos este trabalho monográfico a partir de um 

capítulo restrito à contextualização de nosso tema. 

Consideramos que a compreensão dos sentidos imbricados nas fotografias jornalísticas, 

não só, perpassa os três níveis analíticos escolhidos para compor nossa metodologia de pesquisa, 
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como também exige – no mínimo – certo conhecimento sobre o quadro contextual de nossa 

temática.  

Portanto, em outras palavras, seria impossível analisar com coerência as fotografias 

jornalísticas relativas à cobertura da questão China x Tibete às vésperas das Olimpíadas de 

Pequim, sem que houvesse o entendimento básico de certos aspectos históricos, econômicos, 

culturais entre os agentes envolvidos – relação entre China e Tibete – assim como a noção dos 

jogos de poder e benefícios exteriores aos conflitos ideológicos – os Jogos Olímpicos e a rede de 

interesses inerentes às mais diversas faces de sua realização.  
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4. QUESTÃO CHINA X TIBETE PRÉ-OLÍMPIADAS DE PEQUIM 2008: AS ANÁLISES 

DAS FOTOGRAFIAS PUBLICADAS POR ÉPOCA, ISTO É E VEJA 

 

Neste capítulo, apresentam-se as análises das fotografias jornalísticas publicadas pelas 

revistas brasileiras Época, Isto é e Veja na cobertura dos conflitos e confrontos entre chineses e 

tibetanos durante o período de preparação dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. A partir dos 

níveis analíticos explanados no capítulo anterior, serão analisadas seis fotografias, divididas em 

duas categorias: o confronto nos arredores do Tibete e os protestos durante o percurso mundial da 

tocha olímpica. Estas categorias representam os dois momentos que compõem o que chamamos, 

no decorrer de nosso estudo, de “questão China x Tibete pré-Olimpíadas 2008”. 

 

4.1. MANIFESTAÇÕES E CONFRONTOS NOS ARREDORES DO TIBETE 

 

 
Figura A: Fotografia publicada por ÉPOCA, edição n° 514, em 24 de março de 2008. Lhasa, 
Tibete. Créditos: Gopal Chitrakar/Reuters. 
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A fotografia jornalística correspondente à figura A, retrata a cena em que um monge é 

perseguindo por um policial chinês. O enquadramento se concretiza a partir do plano de conjunto, 

o qual, de acordo com Sousa (2004) permite identificarmos facilmente os intervenientes da ação e 

a própria ação. O ângulo de tomada é normal, ou seja, realizado paralelamente à superfície, o que 

proporciona uma perspectiva similar à visão humana.  

A organização dos elementos que compõem esta cena fotográfica é, antes de mais nada, 

objetiva: o motivo principal está disposto ao centro da fotografia, indicando assim a zona da 

imagem que funcionará como foco de atenção. Os pontos áureos, isto é, os pólos de atração 

visual desta fotografia são igualmente ocupados pelos dois sujeitos principais, o que leva o 

observador a percorrer o olhar entre estes pontos para que possa atribuir sentido à mensagem 

fotojornalística.   

Além disso, a escolha pelo movimento travado confere à fotografia grande poder visual: 

é registrado o momento exato em que o policial tenta agredir o monge com um objeto de 

madeira.“Quando poderosas, as imagens fotográficas conseguem evocar o acontecimento 

representado (ou as pessoas) e a sua atmosfera. Uma imagem fotojornalística, para ter sucesso, 

geralmente precisa de juntar a força noticiosa à força visual” (VILCHES, 1987 apud SOUSA, 

2004:13). 

O reconhecimento de determinados objetos – elementos conotativos barthesianos – 

possibilita-nos a identificar os sujeitos fotográficos que compõem a cena: à esquerda, de longas 

vestimentas coloridas pode ser identificado um monge; à direita, de fardamento camuflado, quepe 

e coturnos, um militar chinês. 

 

As roupas e os objetos próximos identificadores ajudam a situar visualmente a pessoa 
ou o grupo de pessoas no seu universo cultural, pessoal e coletivo. As roupas são 
indicativos, por si sós, de uma situação ou de uma implicação, servindo como 
complemento para a compreensão da situação e da pessoa, ou pessoas que são 
focalizadas na imagem. (LIMA, 1988:114).  

 

Prosseguindo com a análise de processos de conotação em Barthes, podemos ressaltar a 

pose como elemento fundamental para a compreensão desta cena fotográfica: o militar, com uma 

perna flexionada e outra esticada, expressa movimentos corporais que conotam a idéia de 

velocidade. Sua postura indica uma atitude de aproximação “na qual o corpo está inclinado para 
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frente” (LIMA, 1988:113). Os ângulos de seus braços indicam, de forma clara, a tentativa de 

agressão ao monge, que por sua vez, tenta fugir.  

A relação figura-fundo desta fotografia nos permite identificar que a ação retratada 

ocorreu em espaço urbano, já que ao plano de fundo, nota-se, próximo ao ângulo superior 

esquerdo, a presença de duas motocicletas. Da mesma forma, alguns cidadãos observam, sem 

reação aparente, a agressão do policial ao monge. Sendo assim, fotografia apresenta uma alta 

profundidade de campo, porém, o enquadramento explicita a opção do fotojornalista de definir a 

mensagem principal, em detrimento a focos secundários de atenção. No entanto, pode-se inferir 

que o confronto ocorreu de dia, devido à incidência das sombras dos dois sujeitos fotográficos ao 

chão, na parte inferior da imagem. 

De fato, a fotografia informa, sem rodeios, a forma como se deu o confronto entre 

manifestantes tibetanos e militares chineses na capital Lhasa e seus arredores. Conota também, a 

partir das expressões gestuais das pessoas retratadas aos planos secundários e de fundo, que a 

prática da violência na região não é nenhuma novidade, ou seja, as pessoas observam um monge 

ser perseguido e agredido com um bastão de madeira e não demonstram surpresa, sendo que 

algumas destas pessoas nem ao menos dirigem o olhar para a cena do confronto. 

O contraste entre as cores – elementos morfológicos da linguagem fotográfica – 

captadas nesta fotografia permite-nos, por conseguinte, a interpretação de um momento de 

extrema controvérsia: o monge, envolto em suas longas vestimentas, exibe as cores vermelha e 

laranja, que representam respectivamente o símbolo da energia espiritual e o símbolo da 

inteligência na bandeira budista55; entretanto, sua figura mostra-se desta vez repreendida, abaixo 

de agressões, relacionando-se diretamente com o camuflado cinzento das fardas, isto é, em um 

universo totalmente oposto do que costumamos ver.  

Seguindo a perspectiva de Sousa (2004) que entende a inserção do motivo principal na 

região central da imagem como a forma mais comum de se compor uma fotografia, interpretamos 

que a escolha desta fotografia jornalística representa a opção da revista ÉPOCA por evidenciar a 

truculência, a repressão e violência como aspecto principal da cobertura dos confrontos entre 

chineses e tibetanos nos arredores do Tibete.  

 

                                                 
55 Informações do site da Sociedade Budista do Brasil, disponível em <http://www.riobudavihara.com/bandeira.php>, 
acesso em 11 de novembro de 2009. 
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Figura B: Fotografia publicada por ISTO É, edição n° 2003, em 26 de março de 
2008. Créditos: Dita Alngkara/Associated Press/Image Plus. 

 

A fotografia jornalística correspondente à figura B, em um primeiro momento, denota 

claramente a realização de um reenquadramento, já que, considerando-se a forma retangular 

como padrão geométrico na captura das fotografias, esta imagem apresenta-se na forma de um 

quadrado. Através do reenquadramento – recurso freqüentemente utilizado no fotojornalismo - 

“pode-se concentrar a atenção do observador no motivo e retirar da imagem elementos que 

desviem o olhar do que é importante” (SOUSA, 2004:67).  

Neste sentido, a fotografia apresenta um (re) enquadramento concretizado no plano de 

conjunto, ou seja, proporciona uma ampla visão da cena ao mesmo tempo em que demarca de 

forma objetiva o tema principal da fotografia. Percebe-se também, que a captação fotográfica se 

deu a partir de uma leve angulação, de cima para baixo, conhecida como plongée ou plano picado, 

ângulo de tomada que tende a remeter à desvalorização do motivo fotografado.  

Ao analisarmos aspectos de sua composição, podemos observar que a cena fotográfica 

indica a coexistência de dois pontos ou focos de atenção, proporcionando o efeito que Lima 

(1988) define como um movimento de vaivém efetuado pelos olhos do observador, na medida em 

que dois pontos de igual importância aparecem sobre a imagem. Estes pontos a que nos referimos 
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equivalem à representação de uma determinada ação entre dois sujeitos, sendo que, um está 

situado à esquerda do quadro fotográfico e a outro à direita.  

Assim como destacamos na análise da figura A, os sujeitos fotográficos podem ser 

identificados através das nossas noções de códigos socioculturais, como a presença de certos 

objetos – elementos conotativos barthesianos – como também de outro importante elemento 

insuflador de sentidos: a cor. Nesta perspectiva, podemos distinguir à esquerda, de uniforme, 

sapatos e capacete de cor negra, um policial; e à direita, com vestimentas longas, tradicionais da 

religiosidade budista, de cor vermelha, uma bandeira tibetana56 em punhos – cores amarela, 

vermelha, azul e branca – um monge. 

À luz dos conceitos da regra dos terços podemos observar a tendência de um foco 

principal, devido à disposição dos elementos nesta cena fotográfica. O sujeito à direita (monge) 

está situado em dois pontos de convergência das linhas verticais e horizontais do quadro 

imagético, ou seja, “os pólos de atração visual de uma fotografia, [...] aproveitados para 

colocação do tema principal ou da parte mais importante do tema principal” (SOUSA, 2004:69); 

enquanto o sujeito à esquerda (policial) ainda que parcialmente fora do quadro fotográfico, ocupa 

apenas um destes pontos de cruzamento.  

Desta forma, é definida uma certa hierarquização entre os sujeitos na cena fotográfica, 

pois “caso se pretenda equilibrar o tema principal ou da parte mais importante do tema principal 

[...] pode incluir-se um tema secundário no ponto diagonalmente oposto – desde que este não 

ofusque o tema principal” (SOUSA, 2004:69).  

A disposição da ação entre os dois sujeitos – monge e policial – no primeiro plano da 

fotografia demonstra claramente, que estes compõem o tema principal desta mensagem 

fotojornalística. No entanto, a relação entre estes elementos principais e outros elementos 

dispostos ao fundo e ao redor da fotografia – relação figura-fundo – permite que possamos 

identificar mais informações imbricadas na cena. Neste caso, devido ao plano conjunto e a alta 

profundidade de campo, essas informações podem ser compreendidas com maior clareza. 

A presença de carros e pessoas ao fundo denota que a ação ocorreu em alguma rua 

movimentada. No plano de fundo, no lado superior direito da fotografia, encontra-se uma pessoa 

que aparentemente manuseia uma câmera fotográfica – num ato que se assemelha ao momento 

                                                 
56 A imagem da bandeira do Tibete corresponde ao Anexo B deste trabalho monográfico.  
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em que o fotógrafo ajusta os detalhes do equipamento, ou até mesmo, confere alguma foto 

captada.  

No lado superior esquerdo da fotografia podemos observar mais uma pessoa, com traços 

orientais, aparentemente do sexo feminino, também com uma câmera fotográfica em mãos. Esta 

pessoa, mesmo que fotografada em segundo plano, situa-se em um dos pólos de atração visual da 

fotografia, de acordo com a regra dos terços.  

O que podemos inferir com base nos elementos informativos dispostos nos planos 

secundários e de fundo é que o motivo principal desta fotografia se mostra como algo que 

chamou muita atenção, à medida que várias pessoas estão com câmeras fotográficas em mãos. 

Desta forma, os objetos enquanto elementos conotativos barthesianos possuem papel fundamental 

para que possamos atribuir sentidos a esta fotografia.  

A partir da análise da pose – elemento de conotação em Barthes - em que os sujeitos 

principais se encontram, podemos inferir que a ação captada retrata um momento de confronto: o 

policial puxa o monge por suas vestimentas. A posição flexionada das pernas de ambos os 

sujeitos principais, assim como da fotógrafa em segundo plano remete à impressão de se tratar de 

uma ação rápida, na qual o autor da fotografia recorreu ao uso de altas velocidades de obturador, 

resultando na captação de um movimento travado.  

De fato, as expressões gestuais dos sujeitos representam a coerção policial. Em segundo 

plano, com o olhar voltado ao confronto, a fotógrafa parece se posicionar para registrar a cena. 

Com as duas pernas flexionadas, o policial parece segurar ou puxar o monge. Este, no entanto, 

exprime por sua postura, uma atitude de rejeição, recusa ou repulsão “na qual o corpo se afasta do 

outro” (LIMA, idem) ao movimentar-se como estivesse tentando escapar - pela inclinação do 

tronco e posição das pernas, uma flexionada e a outra quase totalmente esticada.  

Tanto pelo tamanho em que a fotografia foi publicada quanto pela leve distorção 

causada devido à velocidade do movimento, cria-se uma dúvida: não conseguimos identificar se 

o policial usa a mão direita para agredir o monge com algum objeto – semelhante ao bastão de 

madeira referente à figura A, primeira fotografia analisada - ou, se este objeto faz parte da 

vestimenta do tibetano e está sendo seguro pelo policial. Em todo o caso, a ação em destaque 

nesta fotografia transmite ao observador a noção do quão ríspido foi este confronto entre a policia 

chinesa e os manifestantes tibetanos.  
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Da mesma forma, interpretamos que a disposição do monge tibetano na área de maior 

visualização nesta fotografia, ou seja, em dois pontos de convergência das linhas relativas aos 

terços das seções áureas, deve-se também ao fato de ser um monge budista, figura conhecida por 

sua postura pacífica, envolvido em uma cena de violência. Portanto, trata-se também de um 

importante valor-notícia: o inusitado. 

Em conseguinte, observa-se que próximo à borda direita da fotografia, em segundo 

plano, há uma pessoa caída no chão, sendo que apenas sua perna aparece no enquadramento. 

Neste caso, ocorre ao observador da fotografia o que Lima (1988) denomina como a leitura de 

formas imaginárias: 

 

De maneira geral, os elementos de composição estão compreendidos no quadro mesmo 
da composição. Existem casos, entretanto, que a imaginação completa a forma 
insinuada. A impressão geral se apóia no conhecimento real da forma, que a fotografia 
só indica um elemento. As formas [...] são completadas com facilidade pelo olho, para 
fora da imagem (LIMA, 1988:75). 

 

No entanto, por se tratar de uma fotografia visivelmente reenquadrada, podemos 

considerar que ao contrário de uma simples opção de diagramação ou delineamento do foco de 

atenção, a revista ISTO É tenha realizado este recorte por motivos relativos à ética jornalística, ou 

seja, a intenção de retirar da imagem algum elemento que poderia chocar o observador.  

De acordo com Sousa (2004) estão entre as principais questões de debate ético no 

campo das imagens de imprensa o uso de imagens exploram o horror, acontecimentos 

traumáticos e remetem a espetacularização e ao sensacionalismo. É necessário lembrar que este 

confronto entre a polícia chinesa e manifestantes tibetanos resultou em várias mortes, e, desta 

forma, essa hipótese não deve ser descartada.  
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Figura C: Fotografia publicada por VEJA, na edição n° 2053, em 26 de março de 2008. Nepal. 
Créditos: Brian Soko/The New York Time. 
 

O enquadramento da fotografia correspondente à figura C se deu a partir do plano 

próximo, o que Sousa (2004) denomina como equivalente a um plano médio, porém um pouco 

mais fechado. Além de indicar um maior direcionamento à leitura, a opção pelo enquadramento 

vertical proporciona também “a impressão de ação, de proximidade e de calor” (LIMA, 1988:53). 

Outro fator que determina o uso de fotografias verticais ou horizontais é o espaço disponível para 

a diagramação: 

 

El <<espacio>> permite la discriminación de los objetos según un eje vertical y un eje 
horizontal. El eje vertical permite ordenar los objetos em relación con una zona superior 
o una zona inferior [...] Em la foto de prensa, cuando el marco es estrecho, tenemos un 
formato vertical; si es ancho, se trata de un formato horizontal [...] Este marco está 
directamente relacionado con la superfície de toda la página del periódico [...]sirve para 
coloca a la fotografia em un contexto espacial determinado (VILCHES, 1987:41).  
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A escolha do plano, assim como a angulação feita pelo autor desta fotografia – plano 

normal, em paralelo à superfície – remete a uma visão objetiva da realidade: nesta imagem 

mostra-se de forma clara o motivo principal. Essa particularidade deve-se também ao fato da 

fotografia certamente ter sido captada por uma lente teleobjetiva 57. De acordo com Sousa (2004) 

colocar o tema principal no centro é a forma mais comum de se compor uma fotografia.  

Neste caso, o sujeito retratado (monge) não só aparece no centro, como também ocupa 

três pontos de atração visual, explicitando desta forma, ser o foco central desta mensagem 

fotojornalística. Vale ressaltar que, em um destes pontos de atração, do lado superior esquerdo, 

está situado justamente o ferimento na testa do monge, o que significa a valorização de um 

aspecto adjacente ao motivo principal da fotografia, ou seja, a indicação de focos secundários de 

atenção.  

 

Estes focos secundários devem ser os restantes elementos que um fotojornalista deve 
procurar ordenar e hierarquizar numa fotografia para gerar um determinado sentido. [...] 
Mas deve também mostrar na imagem os restantes elementos que possam contribuir 
para fazer passar uma determinada mensagem [...] (SOUSA, 2004:71). 

 

No entanto, podemos observar mais um dos focos secundários de atenção ao percorrer o 

olhar sobre a cena fotografada. Ao fundo, mesmo com o desfoque proporcionado pela baixa 

profundidade de campo, nota-se uma pessoa, no meio da multidão, entendendo uma faixa com os 

dizeres “Free Tibet” ou Tibete livre. Esta pessoa visivelmente detecta a presença do fotógrafo – 

pela direção de seu rosto e braços – e exibe seu protesto diante do dispositivo midiático que o 

registra.  

Desta forma, a escolha do plano e angulação realizada pelo fotojornalista mostra-se, 

além de explicitar o sujeito principal, também motivada pela inserção de um objeto – 

procedimento conotativo barthesiano – no enquadramento desta fotografia. Este objeto, a faixa, 

torna-se um importante elemento informativo à medida que carrega consigo estruturas de texto-

verbal, que neste caso, serve para circunstanciar os demais elementos dispostos na fotografia.  

Portanto, a relação figura-fundo se torna fundamental para a compreensão dos focos de 

atenção do instante espaço-temporal congelado nesta fotografia jornalística: trata-se de um 

monge ferido em uma manifestação em prol da liberdade do Tibete. Outros elementos dispostos 

                                                 
57 As lentes teleobjetivas têm pouca precisão sobre a superfície da imagem, atenuam o contraste entre os planos e 
acentuam todas as linhas verticais. Elas só darão um detalhe do assunto escolhido e o grau de nitidez é menor (LIMA, 
1988:80).  
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na imagem indicam unidades informativas que possibilitam uma compreensão mais rica da cena, 

como as expressões gestuais do sujeito fotográfico, já que “é a própria pose do modelo que 

sugere a leitura dos significados de conotação” (BARTHES, 1990:16). 

O monge retratado em primeiro plano apresenta-se com um ferimento na cabeça, sendo 

que, ao redor de seu corpo, podemos identificar três mãos: uma junto ao tronco, à direita da 

fotografia; uma entrelaçada a seu braço, à esquerda; e ainda uma última, próxima a seu ombro. 

Essas informações conotam o sentido de união, devido à preocupação dos demais manifestantes 

com a gravidade dos ferimentos do monge, a ponto de ser ajudado a caminhar. Da mesma forma, 

o sujeito fotográfico transmite uma sensação de abatimento, “na qual a cabeça se acha curvada 

sobre o tronco e os ombros caídos” (LIMA, 1988:113).  Neste contexto, torna-se importante 

lembrar que: 

 

Pode ser um gesto ou uma expressão indicativa do caráter e da personalidade de um 
sujeito. Mas também pode ser um instante de uma ação ou o esgar do rosto que desvela 
a emoção de um sujeito. Ou pode ainda ser a altura em que os elementos do fundo, sem 
suplantarem o motivo, ajudam a compreender o que está em causa num acontecimento 
(SOUSA, 2004:13). 

 

A cor, enquanto elemento morfológico da linguagem fotográfica, possui papel 

importante na geração de sentidos desta fotografia jornalística. A partir do conhecimento de que 

as vestimentas dos monges tibetanos são, em sua maioria, da cor vermelha, podemos identificar 

com maior clareza os dois lados do confronto entre chineses e tibetanos. Por outro lado, através 

das tonalidades da cor vermelha identificamos não só o sangue no ferimento da cabeça do monge, 

mas também nas suas vestimentas, o que remete à violência ocorrida neste confronto.  

Mesmo que sejam aqui reconhecidas a partir de noções mínimas sobre suas 

propriedades informativas, as cores utilizadas na faixa ao fundo da fotografia, em conjunto com a 

matéria lingüística “Free Tibet” explicitam o desejo dos tibetanos: a palavra free (livre) está 

escrita na cor azul, que remete à tranqüilidade; ao centro, localiza-se a bandeira tibetana, 

composta pelas cores da bandeira do budismo58;  a palavra Tibet (Tibete) está escrita na cor 

vermelha, que remete à paixão; o texto é escrito sobre a faixa branca, cor reconhecida em todo 

mundo como símbolo da paz.  

                                                 
58 As cores azul, amarela, vermelha, branca e laranja simbolizam os cinco poderes sobrenaturais de Bhudda: 
meditação, pensamento justo, energia espiritual, fé e inteligência. Conteúdo disponível em 
<http://sbb.riobudavihara.com/bandeira.php> acesso em 12 de novembro de 2009. 
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Portanto, considerando a série de elementos que se entrelaçam no processo de produção 

de sentidos desta fotografia jornalística, podemos interpretar que a revista VEJA ao optar pela 

publicação desta fotografia em detrimento a outras, não só representa um monge ferido em meio 

a uma manifestação popular, mas conota a própria situação do povo tibetano: repreendido, 

agredido, visivelmente descontente com a situação de seu país, mas que mesmo assim segue 

unido na esperança de uma possível mudança de panorama, ou seja, a tão sonhada conquista de 

sua liberdade religiosa e política, assim como o respeito de seus direitos humanos.  

 

 

4.2. PROTESTOS DURANTE O PERCURSO MUNDIAL DA TOCHA OLÍMPICA 2008 

 

 
Figura D: Fotografia publicada por ÉPOCA, edição n°517, em 14 de abril de 
2008. Londres, Inglaterra. Créditos: Ian Walton/Agence France-Presse.  

 

A fotografia correspondente à figura D apresenta-se na forma quadrada, o que explicita 

a opção de reenquadramento da imagem59. A utilização do plano conjunto proporciona uma 

ampla visão da cena ao mesmo tempo em que demarca claramente o foco principal de atenção 

                                                 
59 Desde já, é necessário ressaltar que esta fotografia jornalística foi publicada na área de interseção de duas páginas, 
e por isso, optamos por demarcar a divisão da imagem – linha branca à direita. 
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nesta fotografia: a ação entre três sujeitos, captada em primeiro plano a partir de um ângulo de 

tomada paralelo à superfície, ou seja, plano normal.  

A percepção de elementos morfológicos como a cor e de determinados objetos – 

elementos conotativos em Barthes – possibilita-nos reconhecer os sujeitos principais dispostos no 

primeiro plano da fotografia: de uniformes, sapatos e quepe de tonalidade escura podem ser 

identificados dois policiais; envolto pela bandeira do Tibete e com uma placa em mãos, pode ser 

identificado um manifestante da causa tibetana.  

Ao centro da fotografia estão situados estes três sujeitos que compõem a ação principal 

registrada. “É uma forma de composição que resulta com motivos simétricos e que cria, 

normalmente uma imagem repousante e equilibrada” (SOUSA, 2004:68). As zonas de atração 

visual da imagem são igualmente ocupadas pelos três sujeitos, o que propicia o observador a 

percorrer o olhar através dos pontos áureos para que possa compreender os sentidos imbricados 

na mensagem fotojornalística. 

Entendido que “as informações posturais são também de singular importância nas 

relações de agressão” (LIMA, 1988:112) podemos considerar que a escolha pelo registro de um 

movimento travado, traduz a intenção do fotojornalista em captar a pose dos sujeitos principais, o 

que representa um processo conotativo da ação fotografada: o manifestante está caído ao chão, 

queda aparentemente proporcionada pela abordagem dos dois policiais, que o seguram pelo braço 

esquerdo e pelos ombros. 

 A cabeça do manifestante está curvada sobre o tronco, o que caracteriza o que Lima 

(1988) denomina de atitude de contração, depressão ou abatimento. Nota-se também que o 

manifestante está com o braço esquerdo levantado, mãos semi-abertas, o transmite a sensação de 

que não há resistência à abordagem. Por outro lado, os policiais apresentam-se inclinados para 

frente, com as pernas flexionadas, que remete ao movimento de aproximação e coerção: punhos 

fechados em contato com o sujeito caído.  

O objeto carregado pelo manifestante circunstancia sua ação ao exibir estruturas de 

texto-verbal com os dizeres: Apoio ao Tibete neste momento crítico (Support Tibet at this critical 

time). Desta forma, ao enquadrar a fotografia de modo em que o conteúdo lingüístico da placa 

possa ser reconhecido, o fotojornalista enriquece os elementos informativos de sua mensagem 

imagética, o que traduz o papel principal do fotojornalismo: a informação. Tratando-se de uma 

fotografia captada na passagem da tocha olímpica por Londres, podemos refletir sobre a grande 
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repercussão dos confrontos travados na região do Tibete – referentes à nossa primeira categoria 

de análise.  

A relação entre os elementos organizados no primeiro plano e os situados ao fundo da 

fotografia permite-nos ter a idéia da proporção dos protestos, já que, mesmo parcialmente, pode 

ser reconhecida a presença de vários policiais e manifestantes. Neste caso, a visão parcial dos 

elementos dispostos no plano de fundo da fotografia se restringe devido ao enquadramento, já 

que a imagem apresenta alta profundidade de campo.  

Do lado superior direito da fotografia, a faixa de sinalização de trânsito no asfalto dá 

pistas de que os protestos ocorreram em espaço público, mais especificamente, no meio de 

alguma rua ou avenida pertencente à rota do revezamento da tocha olímpica 2008. Ainda no lado 

superior direito, pode-se identificar mais um manifestante da causa tibetana, pois também está 

envolto pela bandeira do Tibete e carrega uma placa em mãos. Notemos que a similaridade da 

haste desta placa ao fundo, em comparação ao objeto igualmente portado pelo sujeito fotografado 

em primeiro plano, conota a idéia de que estes protestos foram previamente organizados e 

planejados pelos manifestantes.  

A partir da análise de aspectos técnicos e de elementos conotativos que compõem o 

processo de produção de sentidos nesta cena fotográfica publicada pela revista ÉPOCA podemos 

destacar a transmissão de uma mensagem relativa ao poder: a polícia (de pé) repreende o 

manifestante (caído ao chão), portanto, esta imagem conota o sentido da coerção policial a 

qualquer tipo de infração. Remete também ao sentido de que qualquer manifestação que possa 

atrapalhar o andamento do percurso da tocha olímpica será repreendida através da força.  

Por outro lado, a imagem de um rapaz envolto pela bandeira tibetana, caído no chão 

após uma abordagem policial conota a própria posição do Tibete frente à comunidade 

internacional: trata-se de uma região autônoma sem autonomia alguma, ou seja, sem liberdade de 

escolher seus representantes políticos e de cultuar sua religião. A figura do tibetano coagido por 

forças militares, portanto, conota a realidade vivida nesta região desde a ocupação chinesa 

realizada por Mao.  
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Figura E: Fotografia publicada por ISTO É, edição n° 2006, em 16 de abril de 2008. Paris, 
França. Créditos: Patrick Kovarik/Associated Press/Image Plus.  
 

 

A fotografia correspondente à figura E foi captada em plano conjunto, ou seja, 

proporciona ao observador ampla noção do ambiente retratado ao mesmo tempo em que destaca 

um determinado aspecto deste recorte espaço-temporal. Em outras palavras, o plano conjunto faz 

uso de características de um plano geral, indicando, no entanto, um direcionamento mais definido 

para o motivo principal da fotografia. O ângulo de tomada desta fotografia é paralelo à superfície, 

ou seja, através de um plano normal, que, assim como o plano conjunto, tende a apresentar uma 

visão mais “objetivante da realidade” (SOUSA, 2004:68).  

De fato, esta cena fotográfica dispõe de muitas informações apresentadas a um primeiro 

olhar, tanto pela escolha dos planos quanto pela alta profundidade de campo, ou seja, “caso em 

que o fundo fica tão nítido quanto aquilo que se apresenta em primeiro plano – a ilusão da 

profundidade fica maior e parece aproximar-se quase que perfeitamente da visão natural” (JOLY, 

1996:95 apud ZANIRATO, 2005:26). No entanto, podemos distinguir os diferentes níveis de 

informação a partir da análise da composição desta fotografia jornalística. 

Para tanto, torna-se necessário identificar os sujeitos que compõem esta cena, o que 

faremos inicialmente a partir da percepção da cor, enquanto elemento morfológico insuflador de 

sentidos. “De forma análoga, o uso de cores criará planos de percepção, separando e unindo, 
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categorizando e realçando os diversos elementos da composição da imagem e, sobretudo, 

exigindo maior participação do receptor” (GUIMARÃES, 2000:25). Neste sentido, podemos 

claramente separar os sujeitos fotográficos pelas cores de suas roupas, assim como pelos objetos 

– elementos conotativos – presentes ao redor do quadro fotográfico.  

Usando capacetes, patins e uniformes de cor azul escura, podemos identificar um 

primeiro grupo, visivelmente responsável pela segurança do evento registrado, uma unidade 

policial de Paris. Este grupo de pessoas situa-se do primeiro plano até o plano de fundo, em 

ambos os lados da fotografia, criando linhas de força que induzem o observador a direcionar seu 

olhar ao centro.  

A partir do segundo plano, destaca-se um segundo grupo: de óculos escuros, roupas e 

bonés nas cores azuis e brancas, também presente ao dois lados da cena, criando linhas paralelas 

ao primeiro grupo mencionado e formando um entorno ao motivo central. Este grupo representa 

uma unidade de segurança vinculada aos Jogos Olímpicos.  

Ao centro da fotografia, observa-se um homem, de roupas nas cores brancas e 

vermelhas, carregando um objeto: a tocha olímpica. Desde já, tomando por base as informações 

apuradas no primeiro capítulo de nosso estudo, podemos inferir que se trata de algum importante 

atleta francês. Por fim, observa-se uma última pessoa, sem nenhuma identificação ou marca que 

possa ser categorizada em um destes grupos, e que, ao lado de um policial, compõe a ação 

retratada em primeiro plano. 

Reconhecidos os sujeitos, partimos para a “leitura” mais específica da composição desta 

imagem. Assim como nas fotografias anteriormente analisadas, nesta o motivo principal também 

foi colocado ao centro, porém, podemos identificar uma relação mais tênue entre elementos 

dispostos no primeiro e segundo plano. À luz dos conceitos da regra dos terços, a ação entre os 

dois sujeitos, disposta no primeiro plano se apresenta como o tema principal da fotografia, já que 

o sujeito à esquerda (policial) situa-se em um dos pontos áureos, enquanto o sujeito à direita 

(manifestante) ocupa dois destes pontos de atração visual.  

No entanto, torna-se necessário lembrarmos que toda fotografia possui dois centros: 

 

Um que é o centro geométrico, produzido pelo cruzamento dos eixos centrais, e o outro, 
o centro perceptivo, que é o centro visual perceptivo da área. O centro perceptivo estará 
sempre colocado um pouco acima do centro geométrico, a fim de compensar o peso 
visual da base através de um intervalo espacial maior (LIMA, 1988:57).  
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Sendo assim, ao olharmos o centro visual perceptivo desta fotografia, nota-se, no 

segundo plano, a presença do atleta que carrega a tocha olímpica, o que representa um foco 

secundário de atenção nesta fotografia. Por conseguinte, a presença deste elemento, também 

conota a ação destacada em primeiro plano: trata-se de uma tentativa de se apagar a tocha 

olímpica em sua passagem pela França. 

A pose dos sujeitos principais – policial e manifestante – conota um momento de 

repreensão, de interceptação da parte policial ao ato pretendido pelo manifestante. O policial, 

pertencente à unidade de patins, desloca-se e agarra o indivíduo, que, pela inclinação do corpo e 

dos membros inferiores, transmite a idéia de estar correndo.  

Como já foi dito, esta pessoa que tenta ultrapassar a barreira policial em direção à tocha 

olímpica não possui nenhum elemento que possibilite a identificação de uma determinada causa.  

No entanto, o próprio ato de tentar apagar o fogo olímpico conota uma manifestação de protesto 

contra a realização das Olimpíadas de Pequim, o que qualifica, mesmo indiretamente, como um 

manifesto de apoio à causa tibetana.  

A relação figura-fundo nesta fotografia permite-nos ter a idéia do quão ampla foi a 

mobilização policial em volta do revezamento mundial da tocha olímpica 2008. No plano de 

fundo, podemos observar que as linhas de contenção formadas pelas unidades policiais e de apoio, 

assim como carros de segurança, se estendem até o último ponto de nitidez desta cena fotográfica. 

 Desta forma, a opção do fotojornalista de explorar ao máximo a profundidade de 

campo, registra além do momento exato do confronto entre policial e manifestante, também o 

forte esquema de segurança estruturado ao redor do ambiente, o que conota a idéia da 

preocupação da parte organizadora desta “festividade olímpica” com qualquer tipo de 

interferência que pudesse afetar de forma negativa a realização dos Jogos.  

Portanto, temos ao centro desta fotografia jornalística publicada pela revista ISTO É, o 

objeto da tocha olímpica, que carrega em si, a simbologia deste megaevento esportivo, político e 

econômico. Á frente deste objeto, mostra-se um sujeito que manifesta seu protesto através da 

intenção de apagar o fogo olímpico, ou seja, a conotação de uma ameaça aos jogos. Porém, entre 

estaa possível ameaça e o megaevento Olimpíadas aparece a figura policial, que neutraliza 

qualquer tipo de transgressão de regras a partir da força, representando de certa forma, o poder 

engendrado pela realização dos Jogos Olímpicos.  
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Figura F: Fotografia publicada por VEJA, edição n° 2056, em 16 de abril de 2008. Paris, França. 
Créditos: Joel Saget/Agence France-Presse.  

 

A fotografia correspondente à figura F foi captada em plano médio e angulação paralela 

à superfície. O enquadramento proporciona uma visão objetiva dos sujeitos fotográficos, 

claramente destacados em primeiro plano. A relação figura-fundo é realçada pela baixa 

profundidade de campo, o que nos indica a utilização de uma lente teleobjetiva. Por sua vez, o 

movimento travado visa captar nitidamente a ação realizada entre os sujeitos, que se mostra, de 

imediato, como o motivo principal da fotografia. 

 

Os fotojornalistas trabalham com base numa linguagem de instantes, numa linguagem 
do instante, procurando condensar num ou em vários instantes, ‘congelados’ nas 
imagens fotográficas, toda a essência de um acontecimento e seu significado. Portanto, 
o foto-repórter tem de discernir a ocasião em que os elementos representativos que 
observa adquirem um posicionamento tal que permitirão ao observador atribuir 
claramente à mensagem fotográfica o sentido desejado pelo fotojornalista (SOUSA, 
2004:13).  

 

Como podemos perceber, trata-se de uma imagem fechada, que prioriza a informação a 

partir de seu apelo visual. A leitura inicial desta fotografia pode-se valer da expressão utilizada 

por Vilches ao referir-se à teoria da Gestalt, ou lei do agrupamento: “cuanto más cercanos estan 

los objetos más se atraen entre ellos. La dispersión, em cambio, debilita lãs fuerzas de atracción” 
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(VILCHES, 1987:24). Desta forma, a proximidade dos objetos determina a força de atração entre 

os mesmos, o que possibilita ao observador compreender de forma mais clara o motivo central 

desta mensagem fotojornalística. 

Assim como nas fotografias anteriores, podemos identificar os sujeitos principais da 

cena a partir da conotação proporcionada por determinados objetos, como suas roupas. Desta 

forma, nota-se a presença de três sujeitos de uniformes idênticos, compostos por luvas, proteções 

de ombro, antebraços e tronco na cor preta: policiais.  Por outro lado, nota-se a presença de um 

sujeito, usando uma jaqueta na cor azul.  

A análise da pose destes sujeitos torna-se essencial para a compreedermos a ação em 

destaque: três policiais seguram um indivíduo, colocando-o em posição de submissão – com os 

dois braços para trás. As expressões faciais dos policiais transmitem a sensação de tensão, sendo 

que dois olham diretamente ao sujeito coagido, enquanto um direciona o olhar para fora do 

quadro fotográfico. Por outro lado, a expressividade do rosto e a postura corporal do sujeito 

repreendido remetem a uma situação de abatimento. Neste caso, lembremos que: 

 

[...] a expressão do olhar e do rosto dá significado à maioria das fotografias vistas no 
dia-a-dia, sobretudo na fotografia de informação. Sua compreensão é fundamental para 
a transmissão da emoção e da situação em que se encontra o personagem dentro de seu 
espaço (LIMA, 1988:111).  

 

O individuo imobilizado, assim como na fotografia correspondente à figura E, não 

possui nenhum tipo de objeto que permita identificar o porquê da ação efetuada pelos policiais. 

No entanto, podemos reconhecer algumas pistas através de aspectos informados pela pose, 

enquanto elemento conotativo barthesiano. De acordo com Lima (1988) os gestos funcionam 

como indicadores para as diversas emoções do ser humano, além de poder dizer sobre a origem 

étnica de uma pessoa ou de um grupo de pessoas.  

Desta forma, podemos observar, através de noções culturais, que o sujeito apresenta 

traços semelhantes aos de etnias orientais. O reconhecimento destes traços, assim como a 

identificação de outros elementos dispostos na cena fotográfica, circunstancia imediatamente uma 

possível conotação: trata-se de uma abordagem policial a um manifestante da causa tibetana. 

Por outro lado, os pólos de atração visual evidenciam os motivos principais dispostos na 

cena: ao lado esquerdo da fotografia, no ponto de convergência superior, situa-se o braço 

esquerdo do policial que aparece no terço central da imagem; ainda ao lado esquerdo da 
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fotografia, no ponto inferior, situa-se o braço direito do policial que ocupa o terço esquerdo da 

imagem; e por fim, ao lado direito da fotografia, no ponto de convergência inferior, situa-se a 

cabeça do sujeito imobilizado.  

Portanto, podemos observar que os braços dos policiais criam uma linha de força que 

conduz o olhar para direção da cabeça do manifestante, explicitando desta forma o foco principal 

de atenção desta fotografia jornalística. Além disso, de acordo com Zanirato (2005) a própria 

escolha pela organização dos elementos ao lado esquerdo da imagem tende a produzir um certo 

direcionamento ao olhar, à medida que: 

 

No sistema ocidental de leitura fazemos um jogo visual da esquerda à direita, pois 
aprendemos a ler nessa direção, segundo nossos hábitos culturais. Daí que na leitura de 
uma foto, os componentes situados no campo esquerdo tendem a chamar a primeiro a 
atenção do observador, enquanto os objetos à direita não são percebidos de imediato. 
Em suma, a percepção depende tanto da fisiologia humana quanto da cultura 
(ZANIRATO, 2005:25).  

 

No plano de fundo da fotografia podemos identificar, a partir das cores dos uniformes, a 

presença de um agente de segurança olímpico – roupas brancas e azuis – e de um policial, dentro 

de uma viatura. Mesmo com a baixa profundidade de campo é possível perceber que os olhares 

de ambos estão voltados para a cena fotografada em primeiro plano, o que conota a sensação de a 

abordagem policial chamou muita atenção.  

De uma maneira geral, os processos de investimento de sentidos imbricados nesta 

fotografia jornalística publicada por VEJA, nos remete de forma clara a uma cena de coerção 

policial. Tratando-se de um manifesto ocorrido durante a passagem da tocha olímpica por Paris, a 

imagem de um sujeito – com traços asiáticos – sendo imobilizado por policiais – de diferentes 

características étnicas – transmite, de fato, a situação de isolamento da região do Tibete frente à 

comunidade internacional, ou seja, um país que se vê imobilizado, sem perspectivas de diálogo 

ou, até mesmo, de sair desta posição incômoda.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diz respeito à curiosidade a característica ou qualidade de curioso; o desejo intenso de 

ver, conhecer, experimentar alguma coisa nova. É neste contexto que decidimos qual temática 

abordar neste trabalho monográfico. Aqui, aliou-se à paixão pelo esporte e pelo fotojornalismo a 

curiosidade sobre o misterioso e emblemático Tibete, instigada a partir dos confrontos 

deflagrados após dez de março de 2008.  

De fato, as imagens publicadas na Internet e que logo se espalharam pelos telejornais de 

todo o mundo causaram perplexidade: monges tibetanos, figuras conhecidas pela sua 

espiritualidade e fé, mostravam-se cheios de fúria, saqueando lojas, destruindo carros. A 

curiosidade se traduziu em pesquisa, e, desta forma, foi elaborada a proposta deste estudo: 

compreender como se deu a cobertura fotojornalística da questão China x Tibete pré-Olimpíadas 

de Pequim 2008, a partir da análise das fotografias publicadas pelas revistas Época, Isto é e Veja. 

Como já foram explicitadas as opções teóricas e metodológicas ao decorrer de nosso 

estudo, partimos aos resultados obtidos. Ao início deste trabalho monográfico, por tratar-se de 

uma questão polêmica entre duas nacionalidades, supúnhamos que as análises nos indicariam 

tendências à valorização de alguma das partes envolvidas. No entanto, a partir da categorização 

de nosso corpus empírico e início das análises percebemos, de fato, uma tendência, mas que não 

se refere ao Tibete, tampouco à China.  

Nossa primeira categoria de análise pontua fotografias jornalísticas referentes à 

cobertura das manifestações e confrontos nos arredores do Tibete, ocorridos no mês de março. 

Três fotografias foram analisadas, sendo que uma de cada revista. O critério de escolha destas 

fotografias em detrimento à outras também publicadas pelas revistas se baseou na identificação 

de fotografias que se referem diretamente aos manifestos e confrontos.  

Nossa segunda categoria de análise pontua fotografias jornalísticas referentes à 

cobertura dos protestos pró-Tibete durante o revezamento mundial da tocha olímpica, ocorridos 

em abril. Três fotos foram analisadas, sendo que uma de cada revista, e da mesma forma, o 

critério de seleção se pautou na identificação de fotografias que se referem diretamente aos 

protestos.  

Realizadas as análises, notamos a existência de um ponto comum entre todas as 

fotografias, de ambas as categorias: o destaque da violência representada através da coerção 
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policial. De fato, todas as fotografias analisadas apresentam, direta ou indiretamente, a coerção 

policial como um dos principais focos de atenção.  É a este ponto que nos referimos 

anteriormente, ao explanarmos sobre possíveis tendências das fotografias por “pender” para a 

causa tibetana ou chinesa. E é este ponto que proporcionou toda uma mudança de expectativas 

nos resultados de nossas análises.  

Quer-se interpretar, neste sentido, que esta recorrência ao destaque da coerção policial 

nas fotografias jornalísticas publicadas pelas revistas Época, Veja e Isto é, não abarca apenas a 

conotação da violência explicitada na cobertura fotojornalística da questão China x Tibete pré-

Olimpíadas 2008, mas da representação do próprio poder dos Jogos Olímpicos, enquanto 

megaevento esportivo, político e econômico.  

Em outras palavras, tanto a repressão militar imposta aos manifestantes nos arredores do 

Tibete quanto a coerção policial aos protestos pró-Tibete durante o percurso mundial da tocha 

olímpica, mostram-se representados pelas fotografias jornalísticas como uma espécie de 

“manobra de segurança” efetuada pela polícia chinesa, assim como as unidades policiais de todos 

os países em que a tocha percorreu. Não se trata, portanto, de uma punição exclusiva ao Tibete, 

mas a repressão a qualquer tipo de iniciativa que pudesse arranhar a imagem dos Jogos Olímpicos 

de Pequim 2008. 

Como destacamos no capítulo inicial de nosso trabalho monográfico, a realização dos 

Jogos Olímpicos envolve uma rede de interesses, que se ramificam entre os mais diversos níveis: 

organizadores, atletas, comissões técnicas, patrocinadores oficiais, patrocinadores dos atletas, 

empresas de telecomunicação detentoras dos direitos de transmissão de imagens, etc. Sendo 

assim, qualquer imprevisto deve ser detectado e devidamente anulado. E foi essa nossa 

interpretação de como a mídia tratou a questão China x Tibete pré-Olimpíadas 2008, a partir da 

análise de fotografias jornalísticas publicadas nas revistas de maior circulação do Brasil. 

Consideramos, desta forma, que as fotografias jornalísticas publicadas por Época, Isto é 

e Veja, possuem certas marcas discursivas semelhantes e recorrentes que se entrelaçam no 

processo de produção de sentidos, remetendo através da representação de cenas de repressão e 

coerção, a conotação dos jogos de poder estabelecidos pelo megaevento Olimpíadas. É 

importante lembrarmos que nem mesmo uma tragédia como a ocorrida nos jogos de Munique 

1972 fez com que as competições fossem interrompidas, o que nos leva a refletir sobre a 
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intensidade do poder olímpico, em todos seus aspectos, e como este poder tende a predominar 

sobre determinadas questões sociais, históricas ou culturais.  

Por fim, a curiosidade que motivou a pesquisa deste tema, de certa forma, não se 

encerra com a concretização deste trabalho monográfico. Em nosso estudo, o fato de todas as 

fotografias publicadas por Época, Isto é e Veja serem provenientes de agências internacionais de 

notícias ainda nos leva a refletir sobre determinados questionamentos. 

A partir das noções de condições de produção apontadas por Verón – que se referem ao 

papel social do autor do discurso – e compreendido que o ponto conclusivo de nosso estudo se 

baseou em características recorrentes nas fotografias – o poder olímpico representado pela 

coerção policial – podemos questionar até que ponto as agências de notícias, enquanto meios 

indiretos de informação, interferiram na produção de um discurso homogêneo ou uniforme. 

Portanto, assim como defendem diversos teóricos, um estudo nunca realmente tem fim: 

ele suscita ainda mais dúvidas, curiosidades e hipóteses a serem investigadas. Desta forma, 

tratando-se de temáticas tão ricas como a relação entre China e Tibete, as Olimpíadas e, 

principalmente, práticas jornalísticas como o fotojornalismo, podemos considerar que o término 

deste trabalho monográfico pode representar um novo ciclo de pesquisas, projetos e expectativas. 
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