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Apontamentos sobre Jornalismo Ambiental, Fotojornalismo e
Discurso
Sarah Bueno Motter1
Resumo: O presente artigo pretende fazer uma reflexão sobre o Jornalismo Ambiental, o
fotojornalismo e o discurso. Nesse sentido, são abordados apontamentos sobre a discussão teórica
do Jornalismo Ambiental, buscando fazer uma conexão com a prática do fotojornalismo. Essas
reflexões estão permeadas pelo referencial teórico metodológico da Análise do Discurso de tradição
francesa, que traz a contribuição valiosa de que nenhum tipo de linguagem é transparente. Ao final,
para tornar mais palpável a discussão, traz-se um suporte empírico para análise de como é
materializado o discurso do fotojornalismo ambiental em uma peça fotográfica, fazendo-se uma
discussão sobre paráfrase e polissemia. A foto analisada é vencedora de um prêmio internacional de
fotojornalismo ambiental, assim é possível perceber sentidos legitimados no campo. A imagem
também traz o tema de forma transversal, estando em sintonia com pressupostos da complexidade.
Palavras-Chave: Jornalismo Ambiental. Fotojornalismo. Análise do Discurso. Fotojornalismo
Ambiental. Polissemia.
1.

Introdução
O campo da linguagem é muito vasto. O homem expressa-se por meio de diversos suportes.

Os discursos da sociedade circulam e se materializam nos textos jornalísticos, nas fotografias, na
música, na dança, nos gestos. A construção social da realidade passa por todas essas interfaces e os
processos discursivos vão constituindo e sendo constituídos pela sociedade em fluxos contínuos. O
jornalismo, nesse cenário, é uma das instituições sociais responsáveis pela informação, a partir do
critério do interesse público e muitas vezes legitimado para comunicar a "verdade" sobre a
realidade, por meio de seus produtos.
Apesar de a língua poder ser tomada como transparente em seu significado, no senso
comum, ela não o é. A opacidade da linguagem é inerente ao próprio ato da comunicação entre
interlocutores. A Análise do Discurso de linha francesa evidencia que todo o discurso está
permeado pela historicidade, psicanálise e linguística, e, dessa maneira, o significado nunca está
colocado às palavras ou às imagens. O jornalismo, nessa perspectiva, não é responsável sobre a
"verdade" dos fatos, mas sim sobre uma administração de sentidos que proporciona os discursos
que circulam na mídia. O suporte empírico desse artigo é o fotojornalismo, que nasceu em um
1
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ambiente progressista e positivista, trazendo um caráter muito forte do "testemunho da verdade".
Apesar de suas concepções iniciais, a subjetividade e autoria foram se mostrando como
determinantes também nesses processos. A fotografia, assim como outras formas de comunicação
humana, possui as mesmas características opacas de qualquer forma de linguagem.
Olhares complexos sobre o fazer jornalístico emergem dentro da discussão de temas atuais.
É o caso do Jornalismo Ambiental que incorpora ao campo o pensamento sistêmico e a conexão
entre saberes. A rede de acontecimentos está em um sentido aberto, sendo influenciada por diversas
esferas da sociedade, como a econômica, a política e a ambiental. Dessa maneira, o status de
neutralidade, muitas vezes atribuído ao jornalismo e ao fotojornalismo, também é evidenciado
como não possível. A ideia de complexidade sobre a realidade, assim como a própria Análise do
Discurso, demarca fronteiras fluidas na linguagem e no campo jornalístico.
Dentro dessas reflexões, o presente artigo pretende fazer uma discussão que traga
apontamentos sobre o discurso presente no fotojornalismo, à luz da teoria do Jornalismo Ambiental
e da Análise do Discurso de Michel Pêcheux. O suporte empírico dessa discussão é uma fotografia
vencedora da categoria "Excelente Fotojornalismo Ambiental" (tradução minha)2 da 13ª "Edição
Anual dos Prêmios de Reportagem sobre o Meio Ambiente da Sociedade dos Jornalistas
Ambientais"(tradução minha)3 (SEJ, sigla em ingês). A SEJ, criada em 1990, é uma das entidades
mais importantes e tradicionais do mundo, na área do Jornalismo Ambiental.
2.

Jornalismo Ambiental e Fotojornalismo
O Jornalismo Ambiental é uma perspectiva sobre o jornalismo que vem sendo discutida por

diversos pesquisadores, durante as últimas décadas. Algumas reflexões já bem aceitas colocam que
o Jornalismo Ambiental possui três características fundamentais: a informativa, inerente ao campo
jornalístico; a política, abordando a sua vocação para o despertar de consciências perante a crise
ambiental; e, a educativa, no sentido da capacidade do Jornalismo Ambiental apontar soluções para
a crise ambiental que se vive (BUENO, 2007).
Uma das grandes discussões a respeito do Jornalismo Ambiental é a incorporação do
2
Outstanding Environmental Photojournalism. Disponível em: <http://www.sej.org/initiatives/winners-sej13th-annual-awards-reporting-environment#Photo>. Acesso em: jul 2015.
3
Society of Environmental Journalists -13th Annual Awards for Reporting on the Environment. Disponível em:
<http://www.sej.org/initiatives/winners-sej-13th-annual-awards-reporting-environment#Photo>. Acesso em: jul 2015.
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pensamento sistêmico às reflexões do tema. Morin e Kern (2002) apontam que para a superação dos
desafios globais, como o aquecimento global, a fome e a pobreza, é necessário o pensar e o agir
complexo. Ou seja, perceber que a realidade é composta por fluxos de diversos campos, como os da
economia, da ética, da política, do meio ambiente, da história, da cultura e tantos outros. Dessa
maneira, o jornalismo não deveria estar preso a construções sociais da realidade fragmentadas. O
esquema de editorias limitadas em temas específicos, por exemplo, deveria ser superado, e a
concepção sistêmica incorporada ao jornalismo. Dessa maneira, a atuação jornalística poderia
trabalhar pelo despertar as consciências perante a crise, efetivar a vocação do jornalismo para o
interesse público e potencializar a criação de soluções cooperativas diante dos problemas
ambientais.
O Jornalismo Ambiental, nesse sentido, assume um caráter de militante da vida. Ele supera a
visão de neutralidade muita vezes imposta aos veículos de comunicação. Conforme explica Bueno
(2007, p.14), “mídias conservadoras e comunicadores desavisados tendem, muitas vezes, a ignorar
as raízes do jornalismo ambiental, sua disposição irrecusável para a mobilização e para o despertar
de consciências”. Belmonte (1997) também explica a questão: "o que existe, e deve ser perseguida,
é a honestidade. Quando escolhemos uma pauta, a abertura de uma matéria ou um título, estamos
sendo parciais, vendo o mundo com os nossos olhos. Afinal de contas somos seres humanos, e não
máquinas de calcular". É interessante observar o ponto de encontro do referencial teórico
metodológico da Análise do Discurso e do Jornalismo Ambiental, tendo ambos a capacidade de
perceber que os discursos e a linguagem não são detentores da verdade e da imparcialidade.
De forma geral, pode-se destacar dois conceitos de Jornalismo Ambiental propostos por
pesquisadores da área. Girardi, Schwaab, Massierer e Loose (2012, p. 148) colocam que o
Jornalismo Ambiental possui concepções filosóficas e éticas.
O jornalismo ambiental, partindo de um tema específico (mas transversal), visa ser
transformador, mobilizador e promotor de debate por meio de informações qualificadas e
em prol de uma sustentabilidade plena. Para sua concretização é necessário buscar respaldo
em olhares mais abrangentes, que possibilitem ver as conexões, superar a fragmentação
reiterada. Fundem-se, desta forma, a natureza do jornalismo especializado com as
demandas socioambientais que acabam por compor o horizonte de reflexão dos paradigmas

emergentes.
Nessa definição, Belmonte (2015, p. 72-73) também traz suas contribuições, falando que o
Jornalismo Ambiental é:
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uma especialização temática da atividade jornalística consolidada no Brasil na última
década do século XX, mas também é um compromisso com a promoção de uma qualidade
de vida planetária e com a construção social de uma realidade mais justa e ecológica. Entre
suas características estão: a contextualização socioambiental, a relação risco/limite, os
processos longos, a incerteza científica e a complexidade técnica.

A respeito do fotojornalismo, é importante destacar que ele nasce em um contexto
positivista em que lhe são atribuídas características de testemunho e de verdade. Sousa (2004)
explica que a prática do fotojornalismo iniciou-se fortemente pelos registros de guerra, em um
primeiro momento, focando em fotos heroicas e gloriosas e, após, retratando a realidade de forma
mais dura, mostrando as dificuldades, a morte e a fome. Para Sousa (2004, p. 12) em um sentido
amplo, o fotojornalismo4 seria:
a atividade de realização de fotografias informativas, interpretativas, documentais ou
'ilustrativas' para a imprensa ou outros projetos editoriais ligados à produção de informação
na atualidade. Neste sentido, a atividade caracteriza-se mais pela finalidade, pela intenção e
não tanto pelo produto. [...] Assim, num sentido lato podemos usar a designação
fotojornalismo para denominar também o fotodocumentarismo e a algumas foto-ilustrativas
que se publicam na imprensa.

O fotojornalismo abarca em si diversas discussões como a da subjetividade na produção
fotográfica, a estética, a técnica. Outra reflexão que envolve o campo é a relação da foto e do texto
numa tensão entre complementaridade e independência. No início da história da fotografia, muitas
vezes não se publicavam nos jornais foto e texto de forma conjunta, com a intenção de não
desvalorizar a fotografia (SOUSA, 2004).
As fotografias como meio de expressão humana carregam em si características de seus autores,
sua ideologia, sua historicidade, sua visão de mundo. Não são um "espelho do real", mas administrações
e interpretações de sentidos, materializados na foto. Dessa maneira, o fotojornalismo, como o é o
jornalismo, tem a capacidade de intervenção na sociedade e, ao mesmo tempo é interferido por ela, por
questões políticas, econômicas, culturais, tecnológicas, profissionais entre outras. Apesar da evolução
das discussões a respeito da subjetividade, ainda, no senso comum, a fotografia é vista como um
"espelho do real" (SOUSA, 2004). É interessante destacar que a própria máquina fotográfica é vista
como neutra, por ser máquina e estar circunscrita no campo tecnológico, que a partir do pensamento
moderno leva consigo status de imparcialidade, apesar de não o ser.

Em relação ao encontro do fotojornalismo e da reflexão ambiental, a partir de pensadores
4

Para o artigo temos como base esse conceito.
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como Morin (2002) e Capra (2003) que fala sobre a teia da vida, é interessante observar que, por
meio de breve pesquisa de estado da arte5, não foram encontradas produções bibliográficas com o
termo "fotojornalismo ambiental". Ampliando a pesquisa para o termo "fotojornalismo da
natureza"6, foi possível encontra alguns trabalhos. Bonfiglioli (2008), a respeito do tema, coloca
algumas discussões históricas, como a percepção da fotografia da natureza como o lugar do belo.
O jornalista ambiental André Trigueiro (2005) explica que, de forma geral, os veículos midiáticos
abordam a temática do meio ambiente de forma fragmentada. Dessa maneira, o suporte televiso,
que também abarca a questão imagética, muitas vezes limita-se ao belo, a exuberância da flora e
fauna. Esses elementos estéticos da beleza de animais em extinção, da vegetação rara e colorida,
entre tantos outros, também aparecem no campo da fotografia.
A partir do exposto, é possível fazer uma reflexão do que seria o fotojornalismo ambiental.
Muito além de uma prática que reforce a natureza dentro de um viés fragmentado pela sua
exuberância ou por outro aspecto, o fotojornalismo ambiental seria aquele que traz em si o tema
transversal, tentando dar conta de uma reflexão que seja promotora do despertar de consciências
para a crise ambiental global e evidenciando os aspectos de rede e ecossistêmicos da sociedade.
Dentro do campo do discurso, pode-se dizer que o fotojornalismo ambiental seria capaz de provocar
sentidos polissêmicos ao sentidos estabilizados da crise ambiental, promovendo efeitos de sentido
que fujam da produção sem criatividade e que promovam a polêmica e ludicidade7. E, dessa
maneira, promoveria a criação de soluções criativas, cooperativas e solidárias para a crise
planetária.
3.

Discurso como objeto de pesquisa
O discurso é um objeto de estudo delimitado pelo referencial teórico-metodológico da

Análise do Discurso, é ele que têm o papel de fazer a mediação das relações entre o homem e a
realidade. Segundo essa teoria, fundada por Michel Pêcheux, em 1969, é possível pela

5 Foram pesquisados os acervos da Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações, Banco de Teses da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o repositório digital Lume da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
6
Foi pesquisado, nos mesmos acervos anteriormente citado.
7 Entendemos conforme Orlandi (2012) quando destaca a existência do discurso polêmico, no qual há polissemia,
contudo controlada, com disputa dos sentidos entre os interlocutores. E a existência do discurso lúdico, em que a
polissemia não é regulada, ela está aberta e também não há regulação na relação dos interlocutores e dos sentidos.
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materialidade linguística, imagética, entre outras, fazer uma reflexão a cerca dos processos
discursivos da sociedade à luz da historicidade, da psicanálise e da linguística. É importante
destacar que a Análise do Discurso traz uma proposta sistêmica, fazendo conversar áreas diversas
do saber e proporciona o surgimento de um campo de conhecimento, com limites fluidos e em
constante aprimoramento.
Na perspectiva da Análise do Discurso, um pressuposto fundamental é de que a língua e
todas as formas de expressão humana não são transparentes, ou seja, os sentidos não estão
"colados" a materialidade dos discursos. A fotografia, por exemplo, nesse viés, está longe de ser um
"espelho da realidade". Os sentidos que emergem, na relação entre interlocutores, são influenciados
não só pela materialidade do discurso, mas também são pela bagagem de sujeitos descentrados e
constantemente interpelados pela ideologia. "Não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem
ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido "
(ORLANDI, 2012, p.17). Dessa maneira, Pêcheux (1997) explica que não há homogeneidade a
respeito do real. Não existe uma verdade e os sentidos são reformulados, segundo posições sujeito
dos interlocutores e condições de produção. Dentro dessa reflexão, podemos destacar que a visão de
mundo de um fotojornalista seria então fator fundamental na produção de imagens.
Para a Análise de Discurso:
a. a língua tem sua ordem própria, mas só é relativamente autônoma (distinguindo-se da
Linguística, ela reintroduz a noção de sujeito e de situação na análise da linguagem);
b. a história tem seu real afetado pelo simbólico (os fatos reclamam sentidos);
c. o sujeito de linguagem é descentrado pois é afetado pelo real da língua e também pelo
real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam. Isso redunda em
dizer que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia. (ORLANDI,
2012, p. 19-20).

A Análise do Discurso busca entender como a materialidade discursiva organiza e
administra os sentidos, tendo em vista que "o discurso é efeito de sentidos entre locutores"
(ORLANDI, 2012, p. 21). Uma concepção importante, dentro dessa teoria, é que o sujeito que faz a
análise de um material, como por exemplo uma fotografia, à luz da Análise do Discurso, realiza
gestos de interpretação, ou seja, ele nunca irá chegar a uma verdade. Nesse sentido, a Análise do
Discurso proporciona um aparato teórico sobre o próprio ato de interpretar. Não há sentido sem
interpretação. Apesar disso, em nossas práticas linguageiras, "interpreta-se e ao mesmo tempo nega-
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se a interpretação" (ORLANDI, 2012, p. 46). Essa negação muitas vezes é a própria condição de
realização do discurso. O analista tem por objetivo então também compreender como são realizados
esses gestos e principalmente formular a pergunta que dá origem a análise. "Quando se interpreta já
se está preso em um sentido. A compreensão procura a explicitação dos processos de significação
presentes no texto e permite que possam escutar outros sentidos que ali estão, compreendendo como
eles se constituem" (ORLANDI, 2012, p. 26).
Uma noção importante, para a Análise do Discurso, é a percepção das posições sujeito
ocupadas pelos locutores. Assim, a posição sujeito, por exemplo, de um fotógrafo que faz fotos de
temas ambientais possui uma série de marcas que a constituem e que precedem a singularidade do
indivíduo X ou Y. Pode-se, dessa maneira, considerar que, quando alguém fala não é o sujeito que
fala, mas sim o é sua posição sendo dita. Outra noção importante é a do interdiscurso, que é o eixo
vertical do discurso, no qual estão a historicidade, a ideologia, a memória discursiva e os já-ditos. O
conceito de interdiscurso é fundamental e também abarca a noção das condições de produção do
discurso e a situação de enunciação do discurso. Em toda a materialidade discursiva, o interdiscurso
ressoa. Então, "o interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em
uma situação discursiva dada" (ORLANDI,2012, p. 31).
A análise, à luz da Análise do Discurso, deve considerar fundamentalmente o interdiscurso,
encontrando padrões de enunciação. Mas, para que o analista chegue aos elementos que permitiram
a existência daquele discurso, primeiramente ele precisa ter ciência do que está no intradiscurso. Ou
seja, a materialidade do discurso, o eixo de formulação. Tendo em vista esses dois eixos, o analista
deve percorrer caminhos de ida e vinda, entre intradiscurso e interdiscurso, possibilitando que possa
perceber os sentidos que ali estão presentes. Conforme Orlandi ( 2012, p. 33), "todo o dizer, na
realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o da memória (constituição) e o da atualidade
(formulação). E é desse jogo que tiram seus sentidos".
Outro conceito da Análise do Discurso é o da paráfrase. Esse noção esclarece que muitas
vezes o dito é uma atualização de já-ditos, ou seja, está no campo do que está estabilizado. A
paráfrase também se refere à produtividade do igual. Enquanto que a polissemia é a ruptura, o
equívoco de processos de significação. Dentro da polissemia, vemos, então, processos de
criatividade e ruptura, nos quais há um deslocamento de regras e deslizes de sentidos. Orlandi
explica (2012, p.37) "se o real da língua não fosse sujeito a falha e o real da história não fosse
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passível de ruptura não haveria transformação, não haveria movimento possível, nem dos sujeitos
nem dos sentido". Nesse campo da polissemia, poderia estar situado um fotojornalismo ambiental
preocupado com o despertar de consciências.
É importante ressaltar que "não se objetiva, nessa forma de análise, a exaustividade que
chamamos horizontal, ou seja, em extensão nem a completude, ou exaustividade em relação ao
objeto empírico" (ORLANDI, 2012, p. 62). Nesse sentido, o suporte empírico que será feita a
análise para compreender uma manifestação do discurso do fotojornalismo ambiental é uma
fotografia da série de cinco imagens que ganharam o primeiro lugar na categoria Excelente
Fotojornalismo Ambiental da 13ª Edição Anual dos Prêmios de Reportagem sobre o Meio
Ambiente da Sociedade dos Jornalistas Ambientais (SEJ, sigla em ingês).
4.

Fotojornalismo Ambiental em Análise
O primeiro lugar da categoria "Excelente Fotojornalismo Ambiental" da 13ª Edição Anual

dos Prêmios de Reportagem sobre o Meio Ambiente da Sociedade dos Jornalistas Ambientais (SEJ,
sigla em inglês) é uma série de cinco imagens do fotógrafo Marcus Bleasdale. Para análise neste
artigo, escolheu-se apenas uma das imagens, tendo em vista que não se pretende uma exaustividade
de análise, mas o levantamento de questões relevantes para pensar o discurso do fotojornalismo
ambiental.
É importante explicar o recorte escolhido para o suporte empírico. Procurou-se trazer para o
estudo a representatividade que possui uma entidade tradicional no campo do Jornalismo
Ambiental, com reconhecimento mundial. O prêmio promovido pela SEJ possui diversas
categorias, além do fotojornalismo, e, segundo o site da organização, é o maior prêmio do gênero
no mundo8. Dessa maneira, está-se trabalhando com discursos institucionalizados e legitimados no
campo do jornalismo e do fotojornalismo ambiental, trazendo elementos pertinentes para a reflexão
do tema.
O referencial teórico-metodológico da Análise do Discurso coloca a importância de uma
reflexão sobre as condições de produção da materialidade analisada. Para isso, é fundamental falar
sobre a posição do sujeito responsável pela materialidade em análise. Bleasdale é um
8
Disponível em: <http://www.sej.org/initiatives/winners-sej-13th-annual-awards-reportingenvironment#Photo>. Acesso em: jul 2015.
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fotodocumentarista que segundo seu site "usa o seu trabalho para influenciar decisores políticos no
planeta" (tradução minha)9. A carreira dele já possui mais de 15 anos documentando guerras e a
questão dos direitos humanos. Bleasdale também tem histórico na área de negócios e economia e é
colaborador da revista National Geographic. Desde 2000, o fotógrafo tem realizado trabalhos no
oriente da República Democrática do Congo (RDC), "documentando uma guerra fundada na
extração de minerais usados nos produtos eletrônicos do dia a dia" (tradução minha)10.
Nessa breve descrição, da posição-sujeito ocupada por Marcus Bleasdale, pode-se perceber a
própria história do fotojornalismo reverberando. Trata-se de um fotodumentarista preocupado
principalmente com a questão da guerra, lugar em que o fotojornalismo nasceu. A preocupação com
o interesse público, fundamental para o jornalismo e o fotojornalismo, também reverbera nessa
posição-sujeito que busca temas relevantes para serem tratados dentro do contexto social mundial. É
interessante observar também que o fotógrafo tem conhecimento no campo da economia, mostrando
que essas questões o mobilizam. A percepção das questões sociais e ambientais, na atualidade,
certamente passam pelo campo econômico.
As fotografias de Bleasdale ganhadoras do prêmio da SEJ tratam sobre a questão da RDC e
da mineração. A República Democrática do Congo viveu um dos maiores conflitos mundiais,
envolvendo sete países da região, no final do século passado. A guerra ficou conhecida como
Guerra Mundial Africana e ocorreu entre os anos de 1998 e 2002. Cerca de 3,6 milhões de pessoas
morreram no período. Além disso o conflito teve como consequência 360 mil refugiados. A guerra
do país
não pode ser entendida se não forem consideradas as várias forças que movem o conflito:
(i) manifestações da profunda crise do Estado; (ii) rivalidades étnicas; (iii) regionalização
do conflito através das fronteiras internacionais; (iv) disputas por recursos naturais; (v)
degradação ambiental; e (vi) interdependência societária regional. (GALVÃO, 2005, p.1).

Entre os inúmeros motivos do conflito, estão os recursos naturais presentes na região.O país
possui minérios valiosos como o ouro, columbita-tantalita, diamante, entre outros. Nesse sentido,
conforme aponta Galvão (2005, p.7), "o local de maior intensidade e duração do conflito armado
9 Who uses his work to influence policy makers around the world. Disponível em: <
http://www.marcusbleasdale.com/about/> . Acesso em: jul 2015.
10
documenting a war funded by the extraction of the minerals used in every day electronic products. Disponível
em: < http://www.marcusbleasdale.com/about/> . Acesso em: jul 2015.
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coincide com a região de persistência de reservas de riquezas minerais". Esse fato evidencia
fortemente a complexidade dos conflitos atuais. Podemos, de forma geral, delimitar em três
sentidos a questão: ambientalmente (disponibilidade de recursos ambientais), socialmente
(problemas políticos e étnicos) e economicamente (extração dos minérios para exportação). Nesse
contexto histórico e ideológico, de uma sociedade globalizada, em que os proveitos e rejeitos são
distribuídos de maneira desigual, conforme entende Porto-Gonçalves (2005), enquadra-se a
problemática de Bleasdale. A RDC sofre com a exploração ambiental, social e econômica que
reflete negativamente na sua população, enquanto que positivamente nos mercados de minérios.
A imagem escolhida para análise é a quarta imagem da série de cinco, como já colocado11.
A foto foi acompanhada por uma legenda: "A esperança de um menino de uma vida normal é tão
tênue como seu abrigo em um campo de desabrigados perto do vulcão Nyiragongo. Enquanto o
comércio corrupto de minerais de conflito continua, o medo e a ganância governarão o leste do
Congo" (tradução minha)12.

Figura 1: Imagem de Análise
Fonte: BLEASDALE, Marcus, 2013. Disponível em: http://proof.nationalgeographic.com/2013/09/25/marcusbleasdale-on-shock-and-change/

11
As outras imagens podem ser conferidas no site da SEJ: <http://www.sej.org/initiatives/winners-sej-13thannual-awards-reporting-environment#Photo>
12 A boy’s hope for a normal life is as tenuous as his shelter in a camp for displaced people near the Nyiragongo
volcano. As long as the corrupt trade of conflict minerals continues, fear and greed will rule eastern Congo. Disponível
em: < http://www.sej.org/initiatives/winners-sej-13th-annual-awards-reporting-environment#Photo> . Acesso em: jul
2015.
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A imagem mobiliza inquietações referentes a diversos aspectos. O primeiro que se irá
discutir é o aparente movimento de fusão que as nuvens cinzas da fotografia realizam com o
primeiro plano da imagem, no qual está o abrigo verde. Por isso, a análise primeiramente vai refletir
sobre a questão da cor.
Segundo Modesto, Perez e Bastos (2006, p.96), "as cores constituem estímulos psicológicos
para a sensibilidade humana, influindo no indivíduo, para gostar ou não de algo, para negar ou
afirmar, para se abster ou agir". A partir de um estudo do significado cultural e psicológico das
cores, a respeito do cinza os autores colocam que ele possui uma associação material à percepção de
pó, neblina, mar sob tempestade, entre outros elementos. A associação afetiva do cinza se dá a
sentimentos de tristeza, desânimo, passado, carência vital, entre outras. Já o verde, os autores
lembram que além da relação com temas ambientais, a associação material se dá por percepções de
frescor, primavera, planícies, natureza, entre outras. Enquanto que a associação afetiva vai ao
encontro de sentimentos como de bem-estar, tranquilidade, segurança, esperança, juventude e
serenidade.
Na imagem analisada, o verde que pode significar esperança (fato que também é lembrado
na legenda da foto) é desbotado e se funde ao cinza do céu. As sensações estabilizadas que o verde
pode trazer de segurança, esperança e serenidade desmancham-se e vão ao encontro da neblina, da
tristeza e do desânimo provocados pelo cinza. O verde de alguma maneira faz emergir um efeito de
sentido polissêmico, pois traz tudo aquilo que num primeiro momento não pertenceria ao sentido
estabilizado da cor, seu sentido parafrástico.

O verde paradoxalmente, na imagem, mostra o

esgotamento da vida. A infância mostra-se "presa" no abrigo de esperança cinza. A realidade da
população da RDC, principalmente da região leste, em que há mais disponibilidade de recursos
ambientais e, portanto os conflitos são maiores, reverbera na imagem.
Outro ponto que causa estranhamento, na imagem, é o menino em seu "abrigo", com a mão
levantada, em um gesto que aparenta um pedido de "pare". Um ponto que Sousa (2004) traz a
respeito da fotografia é que muitas vezes ela, na particularidade de personagens evidenciados pelas
imagens, traz a representação de papéis estruturais da sociedade. A representação do menino de fato
é de uma condição social da região em que a violência rouba a vida da população e das crianças e
adolescentes. O menino com a mão levantada talvez represente o anseio de todos que sofrem com a
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guerra. O sentido polissêmico se apresenta de alguma maneira em relação à infância e à juventude.
Nos sentidos parafrásticos, os mais jovens devem ter todas as condições de desenvolvimento,
contudo a criança da foto, mostra a sua realidade frágil e insegura.
Além disso, a imagem do abrigo em si também provoca sentidos polissêmicos. A
transparência provocada pelas "paredes" do local em que o menino se encontra, evidencia a
fragilidade de sua situação. Segundo o dicionário Michaelis (2015), abrigo pode ser considerado
como aquilo que "oferece proteção ou refúgio contra exposição, dano físico, ataque, observação,
perigo etc.". A definição é realmente pertinente, pois é de um abrigo que emerge um sentido de mal
estar. O abrigo em questão não protege o menino, nem mesmo da observação dos que o enxergam,
por meio da fotografia.
5.

Considerações Finais
Pode-se perceber um discurso sobre a realidade da República Democrática do Congo que

passa por efeitos de sentido de instabilidade, insegurança, nebulosidade, tristeza e fragilidade. Esses
sentidos percebidos, dentro do contexto histórico e ideológico, evidenciam uma realidade complexa
da crise ambiental, em que a exploração da natureza, a partir do sistema econômico vigente, leva a
guerras, conflitos e devastação de nações. É uma imagem carregada da complexidade vivida no
mundo atual.
A imagem em questão, sendo vencedora do prêmio da SEJ, evidencia de alguma maneira
que o sentido legitimado dentro da discussão do fotojornalismo ambiental mundial possui uma
visão sistêmica. Não é a exuberância da fauna ou da flora que recebe o destaque, mas sim os
problemas mais profundos enfrentados pela humanidade, que possuem em sua base relações
complexas e fluidas de manifestação, assim como o é o discurso que permeia essa realidade. A
Análise do Discurso permite perceber essas relações, quando mostra que a linguagem é opaca, e que
os discursos se materializam a partir de condições de produção complexas e contextos históricos e
sociais específicos. A complexidade do tema ambiental, em sua teia de efeitos de sentido, então, é
evidenciada, por meio da fotografia analisada.
O presente artigo longe de ter uma pretensão de exaustividade da questão do Jornalismo
Ambiental, fotojornalismo e discurso pretendeu trazer apontamentos sobre os temas. É importante
destacar novamente que o Jornalismo Ambiental mostra que a realidade não é estabilizada, não é
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fragmentada, não se enquadra em "caixas". Ele problematiza, questiona. Assim, como o é próprio
estudo do discurso permite perceber as redes de sentidos, que não estão cristalizados, que estão em
constante mutação e ao mesmo tempo dependem dos já-ditos para existir. Dessa maneira, o
fotojornalismo, dentro dessas reflexões, pode agregar um status de "fotojornalismo ambiental",
quando o refletimos pelo viés da complexidade, como entende Morin e Kern (2002).
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