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Resumo: 

 

A presente pesquisa busca compreender quais foram os mecanismos sociais, as 

condições econômicas, políticas, culturais e institucionais que presidem a valorização da 

fotografia, do fotojornalismo e do fotodocumentarismo no processo de mobilização 

social e abertura política no Brasil dos anos 1970 e 1980. 

Para compreendermos estas questões, problematizamos a reorganização do 

campo fotográfico no Brasil nos anos 1970 e 1980, a partir da produção fotográfica de 

três fotógrafos do Sul do Brasil, que atuaram em revistas e jornais do eixo Rio de 

Janeiro – São Paulo no período: Assis Hoffmann, Ricardo Chaves e Luiz Carlos 

Felizardo.  

Para a presente apresentação, um recorte foi feito contemplando o diálogo das 

fotografias de Ricardo Chaves com o contexto do período – de grande censura e de 

grande peso político (Ditadura Civil Militar) no país. Abordar-se-á o novo estatuto da 

fotografia e considerações sobre as influências de Lewis Heine, Walker Evans e Cartier-

Bresson na formação e no trabalho desta “nova geração” de fotógrafos brasileiros. 

Pretendemos também demonstrar fragmentos do depoimento de Ricardo Chaves, 

concedido a Caio de C. Proença em 2012, para compreendermos os diferentes contextos 

que presidem a valorização da fotografia, do fotojornalismo e do fotodocumentarismo 

no processo de mobilização social e abertura política no Brasil dos anos 1970 e 1980, 

vivenciadas pelo profissional enquanto cobria eventos nacionais, regionais e 

internacionais. 

 Para a realização do estudo, há a discussão dos limites conceituais entre 

fotojornalismo e fotodocumentarismo; o estudo da bibliografia voltada à Cultura Visual; 

entrevista aos fotógrafos Ricardo Chaves, L. C. Felizardo e Assis Hoffmann; o 

levantamento e fichamento por amostragem das fotografias publicadas em veículos da 

imprensa (Veja, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Folha da Manhã, Coojornal). 

A interpretação das imagens levará em conta a identificação de temáticas, 

formas de composição, usos da luz, da cor e etc. nas imagens, através das propostas 

metodológicas de Lorenzo Vilches (1997a, 1997b), Jorge Pedro Sousa (2004) e Ana 

Maria Mauad (2005, 2008) para a interpretação da fotografia de imprensa. 
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