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RESUMO 
 
Este trabalho de pesquisa é um mapeamento sobre os fotojornalistas que atuaram na cidade de 
Campina Grande – PB, no período de 1960 a 2012, tendo como elementos de suporte as 
imagens e os relatos gerados por estes profissionais. A escolha pelo objeto se deu 
fundamentalmente por não existir na região nenhum estudo deste porte, permanecendo, até 
então, uma lacuna que seria cada vez mais difícil de suprir dado o desaparecimento natural 
dos fotojornalistas e a maneira desleixada como a maioria dos acervos públicos e privados 
relativos ao tema vêm sendo tratados nesta cidade. A metodologia utilizada na pesquisa partiu 
do conceito de iconografia, de perfil técnico-descritivo, e explorou quatro grupos de fontes: a) 
escritas; b) iconográficas; c) orais; d) fontes-objetos (KOSSOY, 2001). Utilizando o estilo de 
entrevista semiestruturada, com ênfase na história de vida tópica, colhemos depoimentos de 
27 pessoas, que geraram aproximadamente 45 horas de áudio e vídeo, e garimpamos mais de 
60.000 imagens. Esse arcabouço, alinhado a metodologia descrita, nos ajudou a promover 
uma investigação com base na abordagem qualitativa de caráter descritivo, que demandou, 
pela própria natureza do objeto, uma pesquisa de campo. Para além da tese, todo o material 
coletado nos fornecerá condições de investir em trabalhos ulteriores de pesquisa, que 
contribuirão com outros pesquisadores da área que venham a se interessar pelo tema.  
 
Palavras-chave: Fotojornalismo. Fotojornalistas. Fotografia. Jornais impressos. Campina 
Grande-PB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

ABSTRACT 
 
This research is a mapping of the photojournalists who worked in the city of Campina Grande 
– PB, from 1960 to 2012, supported by elements of the images and reports generated by these 
professionals. The choice of subject matter was made mainly because of the nonexistence in 
region of a study of this size, remaining until then, a gap that would be increasingly difficult 
of filling because of the natural disappearance of photojournalists and of the slovenly way in 
which most public and private collections on the subject have been treated in this city. The 
methodology used in this research came from the concept of iconography, from a technical 
and descriptive profile, and explored four source groups: a) written; b) iconographic; c) oral; 
d) source-objects (KOSSOY, 2001). Using the semi-structured interview style, with an 
emphasis on topic life history, we collected testimonies from 27 people, which generated 
about 45 hours of audio and video, together with more than 60.000 images. This framework, 
in line with the methodology, helped us to promote a research based on a qualitative approach 
of descriptive character that demanded by the very nature of the object, a field research. In 
addition to the thesis, all the material collected will provide us the conditions to invest in 
further research work, which will contribute to other researchers from the field who may be 
interested in the subject.  
 
Keywords: Photojournalism. Photojournalists. Photography. Newspapers. Campina Grande-
PB. 
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RÉSUMÉ 
 
La recherche ci-présente est un schéma des photojournalistes qui ont travaillé dans la ville de 
Campina Grande – PB pendant la période de 1960-2012, ayant comme éléments de soutien 
des images et des rapports produits par ces professionnels. Le choix de l'objet d'étude est dû 
essentiellement au fait qu'il n'existe dans région aucun travail de cette ampleur, restant là 
jusqu'à maintenant un vide qui serait de plus en plus difficile à remplir en raison de la 
disparition naturelle de photojournalistes et de la façon débraillée dont la plupart des 
collections publiques et privées sur le sujet a été traitée dans cette ville. La méthodologie 
utilisée dans la recherche a eu comme point de départ le concept d'iconographie, de nature 
technique et descriptive, et a exploré quatre types de sources: a) écrites; b) iconographiques; 
c) orales; d) sources-objets (KOSSOY, 2001). En utilisant l'entretien semi-directif avec 
l'accent sur l'histoire de vie topique, nous avons récolté le témoignage de 27 personnes, ce qui 
a généré environ 45 heures d'audio et vidéo, et plus de 60.000 images ont été réunies. Ce 
cadre, conformément à la méthodologie ci-dessus décrite, nous a aidé à mener une 
investigation fondée sur l'approche qualitative de caractère descriptif, qui a demandé, par la 
nature même du sujet, une recherche de terrain. Au delà de cette thèse, tout le matériel 
recueilli nous fournira des conditions de mener des travaux de recherche ultérieurs, qui seront 
utiles à d'autres chercheurs dans ce domaine qui puissent s'intéresser à ce sujet. 
 
Mots-clés: Photojournalisme. Photojournalistes. Photographie. Journaux imprimés. Campina 
Grande-PB. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de quinze anos temos desenvolvido trabalhos de pesquisa na área de 

fotografia e imagem, levando em conta todos os seus elementos constitutivos a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar. Dentre os principais campos do conhecimento que são articulados 

em nossos projetos estão a História, a Comunicação e a Arte. 

As nossas atividades de investigação tiveram início ainda no curso de graduação em 

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo (1995-1999), na Universidade Estadual 

da Paraíba - UEPB, como colaborador em um Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC / CNPq - UEPB). Naquela ocasião registramos em fotografias uma 

comunidade quilombola conhecida como “Talhado”, localizada na cidade de Santa Luzia, no 

sertão do estado da Paraíba. Posteriormente, desenvolvemos atividades de Monitoria na 

disciplina de Fotojornalismo, onde efetivamente focamos o nosso interesse na pesquisa com 

fotografia e todos os elementos que a compõem: o fotógrafo; a tecnologia; e o assunto, estes 

articulados num determinado espaço e tempo (KOSSOY, 2001). 

Concluído o curso de Comunicação sentimos a necessidade de dar prosseguimento aos 

trabalhos de pesquisa em um curso de Mestrado (2000-2002), na mesma Instituição de Ensino 

Superior em que nos graduamos, considerando os mesmos princípios norteadores que 

balizaram as atividades iniciais. Desta feita o nosso olhar se voltou para a cidade de Campina 

Grande, também no estado da Paraíba, uma vez que quase nada se sabia sobre a história da 

fotografia naquele município. Por motivos amplamente justificados no desenvolvimento do 

trabalho, pesquisamos os primeiros cinquenta anos da fotografia na cidade, o que resultou na 

dissertação intitulada: “Fotografia em Campina Grande: os fotógrafos e suas produções 

imagéticas no processo de desenvolvimento do município (1910-1960)”; e que posteriormente 

foi publicada pela EDUEP com o título “Fotografia e desenvolvimento social: um recorte da 

realidade” (2005). 

Em 2001 iniciamos as atividades no Ensino Superior. Os trabalhos de pesquisa na área 

de imagem não sofreram nenhuma solução de continuidade na transição discente - docente. O 

processo de atuação dos fotojornalistas na cidade de Campina Grande tem sido a tônica das 

nossas investigações. Deste período destacamos três pesquisas, algumas já publicadas, que se 

constituem como gênese deste trabalho: “Violência (re)velada: a fotografia e os fotógrafos em 

Campina Grande nos anos da ditadura (1960-1980)”; “As imagens ocultas da ditadura: os 

registros fotográficos não publicados de profissionais da imprensa campinense, da década de 
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60 aos anos de abertura”; e “Do analógico para o digital: a evolução tecnológica do 

equipamento fotográfico no fotojornalismo de Campina Grande”. 

Ao passo em que fomos tendo acesso a todos os elementos que nos interessavam 

nestes trabalhos que executamos, verificamos que os fotógrafos estavam dispostos a colaborar 

com as investigações sobre o tema. Os equipamentos, que se constituem como meios 

tecnológicos para a materialização das fotografias, por estarem circunscritos num tempo 

relativamente recente, ainda poderiam ser identificados com um certo nível de precisão. Os 

contextos registrados, que nos informam sobre as coordenadas de tempo e espaço, podem ser 

acessados através de livros, revistas e jornais publicados na nossa região. Todavia, no que 

concerne aos arquivos fotográficos o cenário é diametralmente oposto. 

Informações não sistematizadas, arquivos dispersos e mal condicionados e imprecisão 

nos dados referentes às imagens da época em que nos propomos a pesquisar. O cenário dos 

acervos fotográficos no campo do fotojornalismo é ainda mais grave que aquele que 

encontramos no início das nossas investigações no período de Mestrado, isso porque as 

imagens que fizeram parte do nosso primeiro trabalho de pesquisa eram predominantemente 

de acervos que estavam sob a guarda das famílias dos fotógrafos. Havia um certo cuidado em 

preservar o material, além de uma relativa sistematização, o que ajudou na permanência de 

um número significativo de imagens. No que se refere a atividade dos fotojornalistas que 

atuaram na cidade de Campina Grande, quanto mais o tempo passa menos imagens 

sobrevivem.  

Os fotógrafos, como é natural ao homem, também morrerão, o que tornará a pesquisa 

neste campo cada vez mais difícil. Dos 18 profissionais que compõem este trabalho um é 

falecido. A experiência de dissertar sobre a vida de Eudes Villar foi ao extremo desafiadora: a 

família pouco sabia sobre o seu labor como profissional da imprensa, e os colegas, até os mais 

próximos, tiveram dificuldades de descrever elementos que ajudassem de maneira efetiva na 

elaboração de um trajeto percorrido por esse profissional1. 

A visita ao Departamento Pessoal de cada empresa em que os fotojornalistas atuaram 

também reforçou a necessidade de priorizar um mapeamento destes repórteres. Como já 

citamos, no nosso levantamento elencamos 18 profissionais, já pelos registros das empresas 

apenas 11 atuaram nos seus quadros (ANEXOS 01 a 03). Alguns problemas decorrem dessa 

constatação: 1) a medida em que os arquivos dos Departamentos são digitalizados as 

informações das pastas pessoais dos fotógrafos são lançadas no Arquivo Temporal da 

                                                 
1 No capítulo 1 apresentaremos uma relação completa dos profissionais que fazem parte deste trabalho 
de pesquisa. 
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empresa e depois de algum tempo descartadas; 2) a maioria dos administradores das empresas 

não permitem acesso de pesquisadores ao Arquivo Temporal da instituição; 3) alguns nomes 

que não constam nas relações são de profissionais que atuaram por mais de uma década no 

jornal, o que caracteriza, ao mesmo tempo, a gravidade da lacuna e a urgência da pesquisa.     

O contato que tivemos com os arquivos das empresas de comunicação em Campina 

Grande demonstram como, via de regra, a memória da cidade é desprezada. Entretanto, os 

eventos que resultam na construção do objeto fotografia têm um algo mais a ser considerado 

no seu desaparecimento. Kossoy (2001, p.155-156) relata bem esta peculiaridade:  

 

O fragmento da realidade gravado na fotografia representa o congelamento 
do gesto e da paisagem, e portanto a perpetuação de um momento, em outras 
palavras, da memória: memória do indivíduo, da comunidade, dos costumes, 
do fato social, da paisagem urbana, da natureza. A cena registrada na 
imagem não se repetirá jamais. O momento vivido, congelado pelo registro 
fotográfico, é irreversível. 
 
A vida, no entanto, continua e a fotografia segue preservando aquele 
fragmento congelado da realidade. Os personagens retratados envelhecem e 
morrem, os cenários se modificam, se transfiguram e também desaparecem. 
O mesmo ocorre com os autores-fotógrafos e seus equipamentos. De todo 
o processo, somente a fotografia sobrevive, algumas vezes em seu artefato 
original, outras vezes apenas o registro visual reproduzido. [...]. 
 
Desaparecida esta segunda realidade - seja por ato voluntário ou 
involuntário -, aquelas personagens morrem pela segunda vez. O visível 
fotográfico ali registrado desmaterializa-se. Extingue-se o documento e a 
memória. (Grifo nosso). 

 

A escolha da fotografia como um dos objetos de referência resultante do processo de 

atuação dos fotógrafos deu-se, principalmente, pelo potencial informativo intrínseco a esta 

categoria de imagem através de seus elementos constitutivos: fotógrafo/autor; assunto; e a 

tecnologia empregada todos articulados num determinado espaço e tempo. O artefato na sua 

totalidade se apresenta como uma espécie de assinatura, ou resultado concreto do trabalho do 

profissional, é isso que afirma Kossoy em sua obra “Fotografia e história” (2001). 

O período selecionado para a pesquisa (1960-2012) levou em conta fundamentalmente 

a relação já citada entre tempo, espaço, relatos e imagens que denotam o processo de atuação 

dos fotojornalistas. As datas de inauguração e fechamento do jornal impresso Diário da 

Borborema (DB) influeciaram na escolha do recorte, uma vez que este periódico marcou 

época com projeto editorial arrojado, próprio dos meios que fizeram parte dos Diários 

Associados. Também porque a maioria dos repórteres fotográficos pesquisados neste trabalho 

atuaram no DB. 
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É importante, todavia, relatar alguns outros aspectos que estão agregados a escolha do 

período da pesquisa. Por que, por exemplo, não iniciamos em 1957, já que este foi o ano em 

que o Diário da Borborema começou as suas atividades? É que neste período o jornal não 

possuía fotógrafos contratados, os profissionais que atuavam em estúdio eram prestadores de 

serviços para ocasiões específicas. Só nos anos 60 o DB contratou o primeiro repórter 

fotográfico, José Valdi de Lira. 

Também é oportuno relatar que o Diário da Borborema não foi o primeiro jornal a 

existir na cidade, nem mesmo o primeiro impresso de circulação diária. Permanece, contudo, 

o fato do DB ter sido o jornal diário pioneiro com o perfil editorial que comportou, incluindo 

neste ineditismo a contratação de repórteres fotográficos. Mesmo o jornal estatal A União, o 

mais antigo a circular dentre os que pesquisamos, não foi páreo para o DB no quesito 

editorial. 

O Correio da Paraíba mantém sucursal em Campina Grande desde a década de 60. 

Naquele período a cidade aparecia eventualmente nas páginas deste jornal, de maneira que só 

na década de 70, mais precisamente em 5 de setembro de 1971, surge um concorrente pujante 

para o DB: o Jornal da Paraíba (JP). Criado por um grupo empresarial da cidade, o JP 

aproveitou muito do know-how dos profissionais do Diário da Borborema, inclusive dos 

fotojornalistas. Alguns anos depois, já na década de 80, ressurge em Campina um jornal 

inaugurado no século XIX, a Gazeta do Sertão. Mesmo com importância histórica ímpar, uma 

vez que foi através deste que a imprensa campinense teve o seu início, a reinauguração da 

Gazeta não logrou êxito frente a dois concorrentes de peso como o DB e o JP. No capítulo 2 

apresentaremos dados sobre a cidade de Campina Grande e cada um dos periódicos que fazem 

parte desta pesquisa, onde detalharemos mais sobre esse assunto. 

Ressaltamos ainda que, embora reconheçamos a importância do Diário da Borborema 

para a pesquisa em tela, buscaremos trabalhar com todos os jornais impressos vinculados a 

empresas de comunicação e ao Estado (caso de A União) de maneira que possamos 

contemplar todos os periódicos de grande circulação que contrataram fotojornalistas para os 

seus quadros de profissionais. 

Ainda sobre o tempo estabelecido para a pesquisa, destacamos que o ano de 2012 

marca o fechamento do Diário da Borborema, mas também pode ser caracterizado a partir de 

outros dois aspectos que parecem paradoxos. O primeiro é que constatamos nas redações uma 

prevalência de profissionais com formação superior, especialmente em Jornalismo – cenário 

diametralmente oposto ao do começo do fotojornalismo em Campina Grande -, como também 

um ambiente de maturidade técnica no que diz respeito a tecnologia digital aplicada à área. 
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Por outro lado, o encerramento das atividades do DB pontua o início do enfraquecimento das 

redações de jornais impressos na cidade2, que apresenta uma nova conjuntura e requer estudos 

específicos sobre o assunto. 

É importante realçar os aspectos que, de acordo com o levantamento feito na pesquisa, 

merecem destaque em cada conjuntura específica. Da década de 60 a 80 o Brasil viveu num 

contexto de governo militar, que marcou negativamente a história e o desenvolvimento do 

país. Os anos 90 inauguram a transição dos equipamentos fotográficos analógicos para os 

digitais, do ponto de vista técnico e tecnológico, logo, é esse tema que, na referida conjuntura, 

será abordado. Na sequência, dissertaremos sobre a primeira década do século XXI, que é 

marcada pelo encontro dos repórteres fotográficos da primeira e segunda gerações com os 

novos profissionais da imagem, todos egressos do curso de Jornalismo da Universidade 

Estadual da Paraíba, no cenário midiático da cidade de Campina Grande. Nesta fase os 

olhares se voltaram à relação entre os pares e sobre como esse momento reverberou na 

produção de imagens. 

Este trabalho de pesquisa não teve por objetivo aprofundar os temas referentes a cada 

conjuntura. Não foi pretensão nossa abordar de maneira extensa e profunda sobre ditadura, 

sobre a era digital e muito menos discutir os modelos pedagógicos e matrizes curriculares no 

que tange à formação dos repórteres fotográficos egressos da academia. O objetivo de situar 

cada tempo neste espaço, que é a cidade de Campina Grande, visou estabelecer conexões 

entre o momento e a rotina dos fotógrafos; o momento e as dificuldades técnicas encontradas 

pelos profissionais, quer pela quantidade minguada de recursos, quer pelo desafio que as 

novas tecnologias algumas vezes impõem; o momento e a forma como os saberes foram 

compartilhados entre os pares quando diferentes gerações se encontraram. Em síntese, a 

ênfase do trabalho recai sobre os fotógrafos, funcionado cada período como uma espécie de 

pano de fundo que orienta uma linha histórica que demarca o tempo de cada geração. 

O objetivo primeiro deste trabalho foi realizar um mapeamento dos fotojornalistas que 

atuaram com vínculo empregatício nos jornais impressos diários de maior circulação em 

Campina Grande, no período de 1960 a 2012, tendo como elementos de referência os relatos e 

                                                 
2 No dia 01 de fevereiro do ano em curso o Jornal da Paraíba diminuiu o efetivo da sua redação em 
Campina Grande. A equipe que era composta por 1 secretário de redação (cargo equivalente ao de 
editor local), 2 fotojornalistas, 6 jornalistas e 2 estagiários passou a contar com 1 fotojornalista, 3 
jornalistas e 2 estagiários. Pouco mais de dois meses depois, em 10 de abril, o JP publicou a sua última 
edição impressa. Com a decisão de manter o periódico apenas na versão online a empresa demitiu 120 
funcionários. 



40 

 

as imagens produzidas por estes fotógrafos. Para tanto, buscamos conhecer a trajetória destes 

profissionais, suas produções e como cada período influenciou o processo de produção e 

publicação das imagens.  

Para definir fotojornalismo apresentaremos os dois conceitos utilizados por Sousa 

(2004, p. 12) e, somente depois, faremos a conexão destes com o nosso trabalho: 

 

a) Fotojornalismo (lato sensu) – No sentido lato, entendo por 
fotojornalismo a atividade de realização de fotografias informativas, 
interpretativas, documentais ou “ilustrativas” para a imprensa ou outros 
projetos editoriais ligados à produção de informação de 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 algumas foto-ilustrativas que se publicam na 
imprensa. 

 
b) Fotojornalismo (stricto sensu) – No sentido restrito, entendo por 

fotojornalismo a atividade que pode visar informar, contextualizar, 
oferecer conhecimento, formar, esclarecer ou marcar pontos de vista 
(“opinar”) através da fotografia de acontecimentos e da cobertura de 
assuntos de interesse jornalístico. 

    

É importante destacar que o autor citado faz duas observações importantes depois das 

afirmações transcritas acima. A primeira é que, stricto senso, fotojornalismo e 

fotodocumentarismo são diferentes nas suas práticas, isso porque no primeiro as imagens 

produzidas estão ligadas a um “instante”, ao passo que, no fotodocumentarismo o fotógrafo 

“tem já um conhecimento prévio do assunto e das condições em que pode desenvolver o plano 

de abordagem do tema que anteriormente traçou” (SOUSA, 2004, p.12). Num segundo 

momento, já finalizando o texto da Introdução do seu trabalho, Sousa (2004, p. 13) afirma 

que mesmo que se tente distinguir o termo a partir das ações realizadas pelos profissionais da 

área “o fotojornalismo continua a ser uma atividade larga e ambígua”. 

Quando comparamos as distinções feitas por Sousa sobre os possíveis conceitos para o 

entendimento do que seja fotojornalismo com o que encontramos na nossa pesquisa de 

campo, somos desafiados a compreender que o uso do termo se aplica tanto stricto quanto lato 

senso. Ora, se uma possível distinção entre a fotografia de jornalismo e a documental reside 

no fato de que a primeira trabalha com o instante e a segunda com o planejamento, o que 

podemos depreender do trabalho de um repórter fotográfico dentro de uma determinada 

rotina? Que, com algumas exceções, o previsível pode ser planejado. Sendo assim, o termo 
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fotojornalismo será tomado na sua função stricto e/ou lato a depender do contexto em que está 

sendo apresentado, e, por vezes, como sinônimo de fotodocumentarismo. 

Entendemos ser importante o nosso posicionamento referente aos possíveis conceitos 

de fotojornalismo, uma vez que se trata de uma palavra-chave no nosso trabalho. Outrossim, 

encontramos um certo número de autores que discutem o tema e que, direta ou indiretamente, 

o conceituam a partir de critérios diversos, daí a necessidade explicitar o nosso entendimento 

sobre o assunto. Entre os livros de autores brasileiros e estrangeiros, além da obra de Sousa 

(2004) citada linhas acima, encontramos alguns que se destacam nesta área e que desejamos 

apresentar. É bom realçar que, ao mesmo tempo que não temos condições de abarcar todos os 

autores que tratam sobre o tema, estes não são muitos se comparamos, por exemplo, com os 

que tratam da fotografia de uma forma geral. 

O livro “Fotojornalismo brasileiro: realidade e linguagem”, de Ivan Lima (1989), é 

uma das primeiras referências no gênero a ganhar proporções significativas em nível nacional, 

especialmente no meio universitário. Nesta obra, Lima trata de assuntos referentes ao fazer 

fotojornalismo a partir do ponto de vista de quem ensina e também produz na área. É por isso 

que, para além das questões técnicas que envolvem o ofício, o autor aborda temas como a 

pauta, os elementos de pós-produção de uma imagem, como o corte e a edição, além do 

fotojornalismo vinculado as agências independentes de notícia. É bom ressaltar que se trata de 

uma obra tecida dentro de uma utopia muito disseminada naqueles tempos, como podemos 

verificar na passagem que segue: 

 

A fotografia é uma parte fragmentada de um trabalho do qual fazem parte 
jornalistas de várias linguagens (escrita, gráfica, química e fotográfica). Por 
essa razão, a feitura de uma reportagem coerente só atinge o seu público 
plenamente tendo um significado inequívoco quando todos os que 
participam dela possuem clareza sobre a linguagem do jornal, da sua retórica 
e a praticam com a maior isenção dos fatos possível. (LIMA, 1989, p. 12, 
grifo nosso). 

 

O trabalho de Lima, mesmo refletindo o pensamento de uma época, foi importante 

para comparar o fotojornalismo que era praticado em outras regiões do Brasil, sobretudo no 

sudeste, com a atividade que os repórteres fotográficos desenvolviam em Campina Grande no 

mesmo período. 

Uma outra obra, de publicação mais recente, mas que nos remete ao tempo em que a 

fotografia começa a ganhar proporções de massa atrelada aos meios impressos é “As origens 

do fotojornalismo no Brasil: um olhar sobre O Cruzeiro (1940/1960)” (2012), organizada por 
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Helouise Costa e Sergio Burgi. Ainda que a ênfase deste trabalho seja a origem da 

fotorreportagem aplicada à revista, entendida como o braço pelo qual o fotojornalismo entrou 

no país, sobretudo através das imagens produzidas pelo francês Jean Manzon, esta obra 

também é muito importante para o nosso trabalho. O viés comparativo, desta feita, se volta, 

também, mas não só, para os dados editoriais, tecnológicos e empresarias que deram vida a O 

Cruzeiro. Isto nos interessa porque existe um elemento comum entre esse periódico e o 

campinense Diário da Borborema: o paraibano Assis Chateaubriand. De acordo com Morgado 

(2012, p. 268), parafraseando Fernando Morais: 

 

[...] a Cruzeiro de Chateaubriand era uma revista com papel da melhor 
qualidade, repleta de fotografias, contaria com os melhores articulistas e 
escritores do Brasil e do exterior, e assinaria todos os serviços estrangeiros 
de artigos e fotografias. Impressa em quatro cores pelo sistema de 
rotogravura, a revista teria de ser rodada toda em Buenos Aires, já que a 
qualidade das gráficas brasileiras estava “abaixo do nível das africanas”. E 
tinha mais: Cruzeiro seria semanal, com tiragem de 50 mil exemplares[...], 
que circularia em todas as capitais e principais cidades do Brasil. 

                 

O estudo da fotografia e a sua relação com o conceito de realidade no contexto da 

mídia, mais especialmente do jornalismo impresso, é a tônica de “Fotografia e jornalismo: a 

informação pela imagem” (2011), de Dulcilia Schroeder Buitone. O livro é uma revisão 

bibliográfica a partir das principais discussões que surgiram com muita força nos anos 80 e 

que vêm sendo desdobradas por alguns teóricos que pensam a fotografia como objeto do 

contemporâneo, sobretudo no campo da arte. O grande diferencial desta obra de Buitone é 

que, como um vetor, a autora faz convergir estas discussões, separadas no tempo e no espaço, 

para o binômio fotografia e jornalismo, pensando, inclusive, no processo pedagógico de 

formação do fotojornalista. O capítulo 2, intitulado “Fotografia: registro do mundo”, é um 

exemplo do que afirmamos e pode ser descrito a partir do seguinte trecho: 

 

Qualquer estudo sobre determinado meio de expressão quase sempre 
envolve uma reflexão acerca da relação existente entre o real e a respectiva 
mensagem produzida. A questão da representação da realidade aparece em 
todas as formas comunicativas, sejam com finalidades de registro ou de 
trabalho com finalidades estéticas e/ou artísticas. Isso acontece 
principalmente com produções que visam documentar recortes da realidade: 
reportagens jornalísticas, relatórios, diários de bordo, mapas e outras 
representações gráficas, desenhos pinturas etc. (BUITONE, 2011, p. 17).  

 



43 

 

Mais à frente, em “Pedagogia do fotojornalismo” (capítulo 9), fazendo longa citação a partir 

da obra “Fotojornalismo: notas/flashes sobre o ensino”, de Vera Simonetti Racy, Buitoni 

(2011, p. 128) transcreve: 

 

A formação qualificada dos jornalistas passa, portanto, pela compreensão 
dos processos de pré-produção, produção e pós-produção da fotografia, e os 
desafios enfrentados são os mais diversos: compreender que a câmera e seus 
acessórios impõem limites já codificados em seu interior, e como explorar 
suas potencialidades; aliar uma técnica apurada ao exercício de uma crítica 
bem embasada sobre o papel da fotografia enquanto meio de comunicação 
de massa; levar em conta que o fotojornalista é uma das partes da cadeia 
produtiva de informações que, dependendo do seu vínculo com o veículo, 
não é ele que decide, na maioria das vezes, qual foto será aproveitada; que 
precisa ter domínio sobre o que está fazendo e obter informações 
importantes sobre o que vai fotografar. 

     

“Fotojornalismo: uma viagem entre o analógico e o digital”, de Erivam Morais de 

Oliveira e Ari Vicentini (2009), trilha por caminho semelhante a obra de Ivan Lima, com o 

diferencial de ser bem mais recente e, por consequência, abordar assuntos que estão mais em 

linha com o cotidiano do repórter fotográfico da atualidade. Mesmo sendo um livro 

predominantemente técnico alguns aspectos são dignos de nota, a exemplo da abordagem que 

os autores fazem acerca da convivência entre os fotojornalistas de diferentes gerações: a dos 

profissionais que sempre trabalharam com o modelo analógico de captar imagens; a geração 

dos repórteres fotográficos que participaram da transição do analógico para o digital; e a 

chamada geração digital (OLIVEIRA; VICENTINI, 2009). Ainda que alguns aspectos 

técnicos abordados na obra já estejam superados, o livro não deixou de agregar valor ao nosso 

trabalho. 

Na esteira das publicações internacionais citamos o livro de Pepe Baeza (2007) “Por 

una función crítica de la fotografia de prensa”, sem tradução para o português. Já na 

Introdução da obra Baeza afirma que cada capítulo do seu livro pode ser lido a parte dos 

demais, sem prejuízo à compreensão do leitor. Todavia, é importante ressaltar que existem 

conexões entre as partes da obra como, por exemplo, a crise porque passa a fotografia de 

imprensa, descrita no capítulo 1, “O cenário geral das imagens na imprensa”, e reiterada no 

capítulo 4, “O fotojornalismo em situação crítica”. É possível depreender isso a partir do 

comentário que o autor faz quando disserta sobre a posse dos meios de comunicação 

impressos pelos grandes grupos financeiros, incluindo aí as imagens que são publicadas: 
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A imagem documental e, mais especificamente, a imagem testemunhal está 
em crise na imprensa. Esta crise é uma expressão da crise geral do 
jornalismo. Há uma falta de credibilidade, que em parte é consequência das 
sucessivas aberturas que profissionais têm admitido frente a poderosos 
grupos midiáticos cada vez mais concentrados e cada vez mais 
instrumentalizados pelos interesses dos grandes grupos financeiros. 
[...] 
Qual é o papel da imagem jornalística em todo esse panorama? 
Necessariamente o de comparsa. A publicidade é o tipo de imagem que 
realmente importa para as empresas jornalísticas, porque esta é o seu suporte 
econômico fundamental. (BAEZA, 2007, p. 13-14, tradução nossa). 

  

Encerrando esta breve sequência de autores citados, queremos retomar a obra de Pedro 

Jorge Sousa (2004), “Uma história crítica do fotojornalismo ocidental”, referência 

indispensável para o nosso trabalho. Trata-se de uma obra que nasce do desdobramento da 

tese de Doutorado do referido autor português, que é professor na Universidade Fernando 

Pessoa, no Porto, Portugal. Como Sousa menciona, o livro é fruto de uma visão pessoal do 

pesquisador frente a evolução do fotojornalismo. Seguindo uma linha crítica próxima, mas 

não semelhante à de Baeza, o autor dispara: 

 

A noção de fotojornalismo é cada vez mais difícil de precisar, devido à 
multiplicidade de fotógrafos que se reclamam do setor, mas que nem sempre 
apresentam unidade na expressão e convergências temáticas, técnicas, de 
abordagens e de pontos de vista. Mais: o fotojornalismo tem-se mesclado 
com a própria publicidade, como aconteceu nas campanhas da 
Benetton. E mesmo quando se fala de fotojornalismo como a atividade 
orientada para a produção de fotografias para a imprensa, repara-se que 
vários fotógrafos que se reclamam igualmente jornalistas apostam noutros 
suportes de difusão. (SOUSA, 2004, p. 11, grifo nosso).    

 

A contribuição destes e de outros autores que aparecerão no corpo do trabalho foi de 

fundamental importância para o entendimento e construção do campo mapeado nesta 

pesquisa: o fotojornalismo. Contudo, as bases teóricas e metodológicas que fundamentam a 

discussão a partir dos elementos selecionados para estruturar este trabalho, no caso, as 

imagens produzidas pelos profissionais e os depoimentos dos mesmos, serão discutidas no 

capítulo posterior, “Aspectos teórico-metodológicos”. Reconhecemos, para além dos autores 

citados, as possibilidades de abordagem do tema fotojornalismo por um viés que tem conta os 

estudos sobre a arte contemporânea, a partir, por exemplo, das obras de Fontcuberta e Cotton. 

Todavia, esses autores discutem o fotojornalismo a partir de uma perspectiva que vai de 

encontro a abordagem que optamos para o nosso trabalho, a de reconhecer a fotografia como 

um documento histórico, e essa decisão tem reflexos diretos na atividade do fotógrafo. 
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Joan Fontcuberta (2010), em sua obra “O beijo de judas: fotografia e verdade”, 

argumenta que: 

 

A arte contemporânea aprofunda-se nessa ideia de falsificação como 
estratégia intelectual. Atrás da brincadeira e da provocação, esconde-se uma 
sátira sobre o papel que a fotografia deve assumir hoje. Ainda é uma 
tecnologia a serviço da verdade, um suporte de evidências? Hoje, nada mais 
é evidente; ao contrário, navegamos através da nebulosa da ambiguidade, de 
espaços virtuais que substituem a experiência. No contexto da cultura da 
mídia, os conceitos de verdade e falsidade perderam qualquer validade. Tudo 
é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Isso impõem um novo protocolo de 
relação com a imagem e com os sistemas de transmissão de conhecimento, 
que tende tanto a reposicionar as funções sociais das tecnologias produtoras 
de imagens quanto a redefinir a noção de real. (2010, p. 117-118). 

 

Já Chalotte Cotton (2013) destaca o uso da imagem por artistas contemporâneos a partir de 

um prisma que nos faz repensar a estética do flagrante ligada ao fotojornalismo, que por 

consequência tem relação com o conceito de testemunho, e este, por sua vez, se constitui 

como uma das bases que autentica a fotografia como documento: 

 

Em geral, os fotógrafos artísticos contemporâneos têm adotado uma postura 
antirreportagem: desaceleram a tomada de imagens, permanecem fora do 
núcleo da ação, chegam depois do momento decisivo. O uso de câmeras de 
médio e grande formato (em contraposição às de 35 mm), que não são 
normalmente vistas em zonas em guerra ou nas cenas de desastres humanos 
– não, pelo menos, desde de meados do século XIX -, tornou-se um 
indicador de que uma nova fornada de fotógrafos está configurando o mundo 
social de maneira comedida e contemplativa. (COTTON, 2013, p. 167) 

 

É importante, contudo, deixar claro que não excluímos no todo as discussões contemporâneas 

que tratam de fotojornalismo3, até porque a evolução desse campo da imagem está inserido 

neste contexto de descompartimentalização da fotografia por áreas. Começamos a vislumbrar 

esse fenômeno, mesmo que de maneira ainda muito tímida, praticada pela geração mais nova 

de profissionais que atuou na cidade. 

Ora, se, como já escrevemos, as referências não são muitas quando nos debruçamos 

sobre uma área como o fotojornalismo, a busca se torna ainda mais restrita quando pensamos 

o tema a partir das produções regionais, em nível de Paraíba, e mais ainda quando pensamos 

em Campina Grande. Empreender uma atividade como essa numa conjuntura como a nossa é 

sempre uma tarefa desafiadora e, por isso mesmo, não atrai pesquisadores que se interessem 
                                                 
3 Assim como o oposto é verdadeiro. Os estudos contemporâneos não negam o percurso histórico da 
fotografia, muito menos a seu potencial como documento histórico, todavia, julgam que esta 
perspectiva está em cheque ou já foi superada. 
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pelo tema no nível em que nos propomos a pesquisar o assunto. Kossoy (2007), tratando 

sobre a importância das pesquisas voltadas aos fotógrafos que ainda estão no anonimato – o 

que, em certa medida, se aplica ao nosso caso -, escreve: 

 

Penso que todos aqueles envolvidos com a história da fotografia devem 
valorizar as histórias locais e regionais, e apoiar levantamentos sistemáticos 
não só dos fotógrafos que atuaram nos lugares mais remotos, mas também de 
suas trajetórias, suas produções. Esse me parece ser um caminho fértil para 
uma revisão historiográfica necessária. (KOSSOY, 2007, p. 70). 

  

A nossa afirmação de que poucos se interessam por esse tipo de pesquisa não tem base 

no acaso, ela se fundamenta em alguns fatos, tais como: primeiro, pelas pesquisas que já 

desenvolvemos e que foram citadas nestas linhas; segundo, antes da nossa dissertação de 

Mestrado – publicada em 2005 – contamos com apenas dois trabalhos de referência nesta 

área: “Paraíba ontem e hoje”, do professor Arion Farias, lançado pela Editora Universitária da 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, em 1985; e “Fotografia na Paraíba: um inventário 

dos fotógrafos através do retrato (1850-1950)”, do também professor Bertrand de Souza Lira, 

fruto de uma dissertação de Mestrado que foi publicada em 1997. Em síntese, temos em 30 

anos apenas três trabalhos publicados na Paraíba nos moldes que ora propomos. Se o tema 

história da fotografia pouco seduz os pesquisadores da área, o que encontramos quando 

especificamos ainda mais a abordagem, como é o caso deste trabalho?  

Sabemos que a informação acima pode gerar ruídos, por isso vamos dedicar algumas 

linhas para desenvolver mais amplamente o que afirmamos. Existem estudos na nossa região 

que antecedem o de Arion Farias e outros que sucedem o que publicamos na área da 

fotografia. Acontece que estes trabalhos podem até conter lances da história da fotografia na 

Paraíba, ou nas cidades paraibanas, mas a tônica dos textos acaba por recair em 

desdobramentos filosóficos, sociológicos, estéticos etc. Citaremos um exemplo com o 

objetivo de aplicar o que estamos argumentando: a obra organizada pelo professor Mauro 

Koury intitulada “Imagens e ciências sociais”, publicada em 1988, traz uma série de artigos 

importantes para o debate no campo da fotografia, mas não trata especificamente da história 

da fotografia em um determinado lugar. É sobre isso que estamos nos referindo quando 

afirmamos no parágrafo acima que esse tipo de pesquisa “não atrai pesquisadores que se 

interessam pelo tema no nível em que nos propomos a pesquisar o assunto”. Não é, 

portanto, uma questão de hierarquia, mas de abordagem. 

É muito importante citar que as obras que discutem a fotografia no sentido lato são de 

suma importância no contexto deste trabalho. Aliás, são algumas destas teorias e discussões 
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que dão sustentação teórica a esta pesquisa e que serão apresentadas no capítulo que segue. O 

mesmo podemos afirmar em relação aos autores que pensam especificamente o 

fotojornalismo. Que parâmetros de comparação nós teríamos sem estas referências? Como 

poderíamos avaliar o cenário local sem o conhecimento do que acontece nas outras regiões do 

Brasil ou em outros lugares do mundo? Além dos livros publicados na seara deste trabalho, 

quer sobre a fotografia, quer sobre o fotojornalismo, buscamos conhecer, a partir de um 

panorama quantitativo, as pesquisas acadêmicas que foram produzidas nos últimos anos em 

nível nacional e regional no campo da nossa investigação.    

Fizemos buscas em dois portais que entendemos ser importantes ambientes de 

convergência dos trabalhos que são produzidos nos cursos de Pós-Graduação stricto sensu no 

Brasil: na modalidade avançada do Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES; e na modalidade avançada da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia – IBICT. Nos dois sites buscamos trabalhos a partir das palavras-chave 

fotografia e fotojornalismo em pesquisas separadas. Obtivemos como resultado os dados que 

seguem: no portal da CAPES, para a primeira palavra-chave 370 registros4, e para a segunda 

palavra-chave 14 registros5. No portal do IBICT, para a primeira palavra-chave 2.776 

registros6, e para a segunda palavra-chave 55 registros7. Os dados não mudam se variarmos as 

iniciais entre maiúsculas e minúsculas. 

Regressando ao nosso contexto, a Universidade Estadual da Paraíba – UEPB possui 

um Sistema Integrado de Bibliotecas disponível na internet. Neste Sistema está contido um 

Repositório Institucional (http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui) que disponibiliza todos os 

trabalhos produzidos na Graduação e Especialização da referida Universidade a partir de 

2010. A busca foi realizada em todo o Repositório incluindo os oito campi da Instituição, nos 

mesmos moldes aplicados ao Banco da CAPES e do IBICT, com o diferencial que usamos os 

                                                 
4 Palavra-chave “fotografia”, na busca avançada em todos os campos. Disponível em: 
http://bancodeteses.capes.gov.br/ Acesso em: 17 fev. 2016. 
 
5 Palavra-chave “fotojornalismo”, na busca avançada em todos os campos. Disponível em: 
http://bancodeteses.capes.gov.br/ Acesso em: 17 fev. 2016. 
 
6 Palavra-chave “fotografia”, na busca avançada em todos os campos. Disponível em: 
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=fotografia&type=AllFields&limit=20&sort=relevan
ce   Acesso em: 17 fev. 2016. 
 
7 Palavra-chave “fotojornalismo”, na busca avançada em todos os campos. Disponível em: 
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=fotojornalismo&type=AllFields&limit=20&sort=rel
evance    Acesso em: 17 fev. 2016. 
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filtros de identificação de cada palavra nos campos assunto e contém referente ao termo 

pesquisado. Os resultados foram os seguintes: para a primeira palavra-chave (fotografia) 10 

registros8, para a segunda palavra-chave (fotojornalismo) 3 registros9, sendo que destes três 

trabalhos dois já aparecem na primeira busca. 

Sabemos que este tipo de levantamento pode incorrer em erros uma vez que, por 

exemplo, os títulos das pesquisas podem não citar termos que remetam diretamente ao 

assunto. Por outro lado, é comum que os subtítulos contenham elementos textuais mais 

específicos. Também somos cônscios de que, como os sistemas, mesmo no modo avançado, 

levam em conta todas as palavras registradas, inclusive os cursos de Pós-Graduação em que 

os trabalhos foram produzidos, uma busca mais refinada diminuiria significativamente o 

número de pesquisas cadastradas nestas bases de dados dentro dos campos que fizemos a 

busca. 

Também é importante ressaltar que visitamos pessoalmente a Biblioteca setorial do 

curso de Jornalismo, no campus I, em Campina Grande, com o objetivo de buscar referências 

para o trabalho e, ao mesmo tempo, aferir a quantidade de monografias produzidas na área 

específica da nossa pesquisa. Na ocasião, focamos nas monografias produzidas antes de 2010, 

uma vez que o Repositório já contempla os trabalhos a partir deste ano. Sobre os jornais 

impressos que circulavam na cidade encontramos, nas diversas abordagens possíveis (linha 

editorial, diagramação, estudos comparativos de capas etc.), 15 trabalhos. Na área desta 

pesquisa, apenas dois: o primeiro apresentado em 2006, intitulado “Imagem de capa na 

imprensa oficial: o caso do jornal ‘A União’”, de Nelsina Maria Vitorino de Araújo; e o 

segundo, apresentado em 2007 por Lívia Pereira de Moraes, intitulado “Análise comparativa 

entre as fotografias de primeira página dos jornais Diário da Borborema e Jornal da Paraíba”. 

Na linha específica deste trabalho nenhuma monografia disponível foi encontrada10. 

Diante desse panorama, a nossa expectativa é que este trabalho possa contribuir de 

maneira efetiva com a memória do fotojornalismo na Cidade de Campina Grande, com 

                                                 
8 Palavra-chave “fotografia”, na busca com os filtros assunto e contém. Disponível em: 
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/simple-
search?location=%2F&query=&rpp=10&sort_by=score&order=desc&filter_field_1=subject&filter_ty
pe_1=contains&filter_value_1=fotografia Acesso em: 17 fev. 2016. 
 
9 Palavra-chave “fotojornalismo”, na busca com os filtros assunto e contém. Disponível em: 
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/simple-
search?location=%2F&query=&rpp=10&sort_by=score&order=desc&filter_field_1=subject&filter_ty
pe_1=contains&filter_value_1=fotojornalismo Acesso em: 17 fev. 2016. 
 
10 O curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba foi crido em 1973, sendo o 
pioneiro no Estado. 
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aspectos relevantes não só para a história dos profissionais que atuaram nessa área e a 

perpetuação das imagens produzidas, mas também para a memória da cidade. É oportuno citar 

que, como trabalho pioneiro na conjuntura regional, é pretensão nossa publicar esta pesquisa 

para que outros pesquisadores possam dar prosseguimento às investigações que iniciamos. 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. No capítulo 1 está contida a discussão 

teórica e metodológica da pesquisa, com ênfase nos autores que discutem a fotografia 

enquanto documento histórico. O capítulo 2, “Campina Grande: breve histórico da cidade e 

sua imprensa”, versa sobre a cidade de Campina Grande e os periódicos que serão citados na 

pesquisa. O propósito desta segunda parte é situar histórica e geograficamente o nosso objeto 

de estudo. Os capítulos 3, 4 e 5 narram uma história do fotojornalismo em Campina Grande, 

com ênfase nos fotógrafos, a partir de três diferentes conjunturas. No capítulo 3, intitulado 

“As câmeras e os fuzis”, abordamos a atividade dos profissionais da imprensa campinense no 

período da ditadura. Em “Entre o grão e o pixel”, capítulo 4, tratamos de investigar a 

atividade dos fotojornalistas no contexto das mudanças tecnológicas, mais precisamente do 

equipamento analógico para o digital, mostrando como essa transformação repercutiu na 

forma de produzir e disseminar imagens, além de reinventar a rotina dos profissionais. O 

capítulo 5, “Sobre o campo e a sala de aula”, destaca a nova geração de fotojornalistas que 

passa a fazer parte do cenário local, com ênfase para alguns aspectos como: o perfil de 

formação destes profissionais e a relação com os fotógrafos mais experientes. É nesta fase que 

surge o primeiro grupo de fotojornalistas mulheres a atuar em Campina Grande. O capítulo 6, 

“Sistematizando os dados e refletindo sobre os cenários”, se constitui em uma síntese dos 

dados obtidos, que foram descritos nos capítulos 3, 4 e 5, acrescidos de algumas informações, 

seguida de algumas reflexões sobre o panorama do fotojornalismo na cidade de Campina 

Grande. Muito embora tenhamos nos esforçado no sentido de levar este trabalho ao nível mais 

completo e profundo que pudéssemos chegar, entendemos que não esgotamos o assunto. O 

caminho está em aberto e muito ainda há por ser feito. 
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CAPÍTULO 2 

 

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo traremos à baila os fundamentos teóricos e metodológicos relacionados 

aos elementos que servirão de estrutura a este trabalho de pesquisa e que estão diretamente 

ligados à atividade dos fotojornalistas: a fotografias e os depoimentos. Como este último 

elemento, pela própria natureza, é de ordem mais metodológica, transitaremos de maneira 

mais demorada pelo percurso da fotografia, que nos conduzirá, a partir de seus elementos 

constitutivos, ao nosso objeto de pesquisa: os fotógrafos. 

A segunda metade do século XX, especialmente os anos 70 e 80, é marcada por um 

afloramento de autores e pesquisadores que se debruçam sobre o tema fotografia nas diversas 

abordagens possíveis à esta categoria de imagem. Talvez por ser tão recente é que, 

proporcionalmente, ainda sejam tão poucas as referências de proa que abarcam este objeto no 

campo lato das possibilidades que ele oferece. 

 Dentre os nomes que se apresentam para o debate sobre a fotografia nesta época se 

destacam, sobretudo, os europeus: Roland Barthes, André Bazin, Walter Benjamin, Gisèle 

Freund e Philippe Dubois, sendo estes alguns dos expoentes. Deste mesmo período ainda 

temos a norte-americana Susan Sontag, além dos brasileiros Arlindo Machado e Boris 

Kossoy. No cenário mais recente das discussões, que tratam da fotografia pelo viés da arte 

contemporânea, podemos citar  Rosalind Krauss, André Rouillé, François Soulages, Charlotte 

Cotton e Joan Fontcuberta. 

 Entre divergências e convergências, e abordagens nos mais diversos campos do 

conhecimento, passando pela semiótica, a sociologia, a história, a filosofia, os estudos de 

ordem ideológica e a arte contemporânea, os referenciais teóricos citados no parágrafo 

anterior constroem as suas teses. Todavia, alguns pontos comuns campeiam as discussões, 

quais sejam: o teor de realidade existente em uma fotografia; a relação da imagem com o seu 

referente; e a produção do artefato circunscrito num determinado espaço e tempo. 

 A nossa abordagem nesta pesquisa busca enfatizar a fotografia enquanto documento 

histórico, logo, se filia às discussões referentes à primeira fase do debate, capitaneada pelos 

teóricos europeus e, aqui no Brasil, pelo professor e pesquisador da ECA/USP Boris Kossoy. 

Como já evidenciamos na Introdução, o debate sobre a fotografia como arte contemporânea, 

representado pelos autores que citamos no terceiro parágrafo deste capítulo, conduzem a 

discussão para um campo diferente daquele que optamos por trabalhar. Desta forma, 
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interessa-nos neste momento dissertar sobre os principais referenciais que deram sustentação 

teórica e metodológica a este trabalho de pesquisa11. 

 Julgamos importante definir sob que aspecto trabalharemos o termo documento. Para 

tanto, tomaremos a citação de Kossoy (2001, p. 31) que explica: 

 

Com a “revolução documental” das últimas décadas e, com o alargamento 
do conceito que o termo “documento” passou a ter, a fotografia começou a 
ser tratada de forma diferenciada. “Não há história sem documentos” 
assinalou Samaran. “Há que tomar a palavra ‘documento’ no sentido mais 
amplo, documento escrito, ilustrado, transmitido pelo som, a imagem, ou de 
qualquer outra maneira”. 

 

Um dos dilemas mais acentuados em relação a fotografia e seu teor documental 

sempre esteve ligado à questão do conteúdo de realidade expresso através desta categoria de 

imagem. Segundo Dubois (1999) três tempos distintos marcam o percurso histórico da 

fotografia, no que diz respeito a esse princípio do real característico à relação do suporte 

imagético com o seu referente: 1) a fotografia como espelho do real; 2) a fotografia como 

transformação do real; 3) a fotografia como traço de um real. O primeiro discurso foi 

absoluto no século XIX, ao passo que os outros dois inauguram o debate a partir de 1900. 

Para melhor entendimento do que queremos apresentar discorreremos, de maneira sucinta, 

sobre os pontos 1 e 3, e só então, trataremos do tópico 2 (a fotografia como transformação do 

real). 

O procedimento mecânico que oportuniza o aparecimento da imagem de maneira 

automática, sem a intervenção direta da mão humana, foi o principal argumento apresentado 

no século XIX por aqueles que acreditavam ser a fotografia uma simples imagem neutra, 

apenas um reflexo. O grande mérito da foto estaria na semelhança dela em relação ao seu 

referente, imitação perfeita da realidade, puro analogon, como sempre expressou o semiólogo 

Roland Barthes (1990), de postura realista no campo imagético-fotográfico, embora não tenha 

deixado de ponderar suas posições, fato este expresso, principalmente, em sua última obra 

intitulada “A câmara clara” (1984). Em suma, trata-se de um período marcado pelo discurso 

da mimese: a fotografia como espelho do real. 

                                                 
11 É importante ressaltar que passaremos por caminhos que não se constituem o foco do nosso 
trabalho, mas, além de reverberarem de alguma forma no nosso escopo, servirão como fios condutores 
ao tema central da pesquisa. É o caso, por exemplo, da relação fotografia e realidade, explorada por 
Dubois (1999). É na trilha discursiva deste tema, capitaneada pelo autor belga, que nos deparamos 
com outros caminhos que nos levarão a principal linha teórica e metodológica que fundamentará esta 
pesquisa. De maneira que, aparentes divagações, sempre terão o propósito de fazer convergir o debate 
para o trabalho dos fotógrafos, ou, mais especificamente, dos fotojornalistas. 
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A outra fase, que traz uma concepção da fotografia como traço de um real, possui 

bases em estudos semióticos, sobretudo nos escritos de Charles Sanders Peirce e sua noção de 

índice. Em linhas gerais, poderíamos colocar que na tricotomia peirciana (ícone, índice e 

símbolo) os signos podem ser definidos da seguinte maneira: O ícone é uma representação 

que se dá por semelhança, independentemente da existência de um referente; o índice é uma 

representação se dá por continuidade física do signo com seu referente, com obrigatoriedade 

de um objeto referencial; já o símbolo é entendido como uma representação por convenção 

geral (PEIRCE, 1995, p.52). Na prática, o processo contemplado por Peirce se dá da seguinte 

forma: o objeto referencial emana luz para o suporte fotossensível, imprimindo nele os traços 

que compõem a imagem que aparece (o que caracteriza a relação de continuidade física). 

Neste discurso o efeito de realidade se dá por atestação: a imagem atesta que aquele objeto tal   

esteve realmente ali, caso contrário o mesmo não teria imprimido os seus traços no suporte 

fotográfico. Assim, a fotografia seria em primeiro lugar um índice, que remete a uma 

semelhança, ícone, e que absorve um sentido: símbolo. 

A teoria que apresenta a fotografia como transformação do real tem como ponto 

culminante, provavelmente, a grande onda do movimento estruturalista do início do século 

passado. Surge, neste período, um intenso debate crítico de denúncia do “efeito do real”. 

Dubois (1999, p.37) cita três setores do saber pelos quais a pregnância deste discurso foi 

desconstruída: a partir da psicologia da percepção, que inspira textos de teoria da imagem, 

são analisados os ângulos de visão escolhidos pelo fotógrafo na composição do artefato, a 

perda da originalidade tridimensional quando posta numa superfície bidimensional, o recorte 

(ou isolamento) de um único ponto no espaço/tempo, e a ausência de qualquer sensação tátil 

ou olfativa vinculada a imagem; no campo dos estudos ideológicos, percebe-se mensagens 

subliminares apresentadas por intermédio dos dispositivos de enunciação da foto, o que a 

caracteriza não mais tão neutra quanto antes se tinha certeza, conforme verificamos em 

Humbert Damisch, citado em Dubois (1999, p. 39): 

 

A aventura da fotografia começa com as primeiras tentativas de o homem 
reter uma imagem que aprendera a formar de longa data [...]. Essa longa 
familiaridade com a imagem assim obtida e o aspecto bem objetivo e, por 
assim dizer automático, em todo o caso estritamente mecânico, do processo 
de registro explica que a representação fotográfica em geral pareça caminhar 
por conta própria e que não se preste atenção em seu caráter arbitrário, 
altamente elaborado [...]. Esquece-se de que a imagem da qual os primeiros 
fotógrafos pretenderam apoderar-se, e a própria imagem latente que 
souberam revelar e desenvolver, essas imagens nada têm de um dado 
natural: pois os princípios que presidem à construção de um aparelho 
fotográfico - e a princípio à da câmara escura - estão vinculados a uma noção 
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convencional do espaço e da objetividade que foi elaborada antes da 
invenção fotográfica e à qual os fotógrafos, em sua imensa maioria, só 
fizeram se adequar. 

 

Numa perspectiva antropológica, a fotografia é percebida neste momento teórico como uma 

mensagem culturalmente codificada, o conceito de “linguagem universal” cai por terra. 

Barthes compartilha desta assertiva: “[...] me interesso por muitas fotografias, quer as receba 

como testemunhos políticos, quer as aprecie como bons quadros históricos: pois é 

culturalmente [...] que participo das figuras, das caras, dos gestos, dos cenários, das ações” 

(1984, p. 45-46). Diante destas três áreas do saber (psicologia da percepção, estudos 

ideológicos e antropologia), a teoria do realismo na fotografia é desconstruída.  

O grande mérito deste discurso desconstrutivo é que ele aborda a imagem fotográfica 

na sua gênese: é o processo de formação e não, somente, o objeto final (fotografia) que 

interessa neste momento, como nos lembra Bazin na sua “Ontologia da imagem fotográfica” 

(1991). A “realidade” contida na imagem já não pode ser observada de maneira tão imparcial 

como outrora, há toda uma trama no processo de construção da imagem, que resulta num 

suporte com realidades e ficções (KOSSOY, 1999). Benjamin diz que “eles [os fotógrafos] 

encaravam como sendo tarefa sua criar a ilusão de haver essa aura, utilizando-se para isso de 

todos os artifícios de retoque [...]” (1991, p. 226). Analisar a fotografia apenas pelos 

elementos que aparecem na imagem resulta em mera inferência a respeito da suposta 

“realidade” escrita na bidimensionalidade de um suporte. A pesquisa com fotografia requer 

metodologia própria, que tenha em conta elementos constitutivos específicos, além de 

algumas coordenadas de situação. 

Uma abordagem teórica semelhante a respeito de toda essa construção que parte da 

imagem, embora no sentido inverso, ou seja, da foto para o seu período de gênese, nos é 

oferecida por Boris Kossoy. Este pesquisador acredita que: 

 

Seja em função de um desejo individual de expressão de seu autor, seja de 
comissionamentos específicos que visam uma determinada aplicação 
(científica, comercial, educacional, policial, jornalística etc.) existe sempre 
uma motivação interior ou exterior, pessoal ou profissional, para a criação de 
uma fotografia e aí reside a primeira opção do fotógrafo, quando este 
seleciona o assunto em função de uma determinada 
finalidade/intencionalidade. Esta motivação influirá decisivamente na 
concepção e construção da imagem final. (KOSSOY, 1999, p.27). 

 

E acrescenta: “A realidade da fotografia não corresponde (necessariamente) a verdade 

histórica, apenas ao registro expressivo da aparência ...” (KOSSOY, 1999, p.38). 
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 É neste contexto que o autor reflete de maneira mais específica sobre o fotógrafo como 

componente constitutivo da imagem e afirma: 

 

O fotógrafo, pois, em função de seu repertório pessoal e de seus filtros 
individuais e, apoiado nos recursos oferecidos pela tecnologia, produz a 
imagem a partir de um assunto determinado. [...]. A imagem fotográfica é, 
enfim, uma representação resultante do processo de criação/construção do 
fotógrafo. (KOSSOY, 1999, p. 30). 

 

Permanecendo na esteira que avalia o elemento em destaque na nossa pesquisa, Kossoy, em 

“Fotografia e história”, reflete sobre o fotógrafo como um filtro cultural no contexto de uma 

relação vital às bases da fotografia como documento histórico, o binômio indivisível 

testemunho/criação. 

 

[...], retomo a colocação do início acerca da definitiva atuação do fotógrafo 
enquanto filtro cultural: seu talento e intelecto influirão no produto final 
desde o momento da seleção do fragmento até sua materialização 
iconográfica. O testemunho que é o registro fotográfico do dado exterior é 
obtido/elaborado segundo a mediação criativa do fotógrafo. É por isso que o 
testemunho e a criação são os componentes de um binômio indivisível que 
caracteriza os conteúdos das imagens fotográficas. Qualquer que seja o 
assunto registrado na fotografia, esta também documentará a visão de mundo 
do fotógrafo. A fotografia é, pois, um duplo testemunho: por aquilo que ela 
nos mostra da cena passada, irreversível, ali congelada fragmentariamente, e 
por aquilo que nos informa acerca de seu autor. 
 
Toda fotografia é um testemunho segundo um filtro cultural, ao mesmo 
tempo que é uma criação a partir de um visível fotográfico. Toda fotografia 
representa o testemunho de uma criação. Por outro lado, ela representará 
sempre a criação de um testemunho. (KOSSOY, 2001, p. 49-50)  

 

Fotógrafo, assunto e tecnologia, todos articulados num determinado espaço/tempo, eis 

os elementos constitutivos e as coordenadas de situação que compõem uma fotografia e que 

devem ser abordados, segundo Kossoy, para que tenhamos um estudo mais consistente, que 

abre caminhos para a descrição e interpretação acerca de uma fotografia, sua história e sua 

importância como documento histórico e social, tendo em conta o seu criador. A proposta 

deste pesquisador é de que partamos da imagem para seu ponto de gênese, período de 

produção, e, a partir daí, construa-se uma história da fotografia (e/ou através da fotografia), 

contextualizada social, histórica e culturalmente, e bem fundamentada teoricamente. Neste 

sentido, a “realidade” inferida unicamente pela imagem, passa a conotar uma realidade mais 

próxima dos fatos, expressa através daquele recorte imagético espaço/temporal. 

A socióloga Gisèle Freund (1986, p.07) afirma que: 
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[...] cada sociedade produz formas definidas de expressão artística que, na 
maioria das vezes, nascem de suas exigências e de suas tradições, refletindo-
as a seu tempo. Toda variação na estrutura social influi tanto sobre o tema 
como sobre as modalidades da expressão artística. (Tradução nossa). 

 

Assim sendo, a importância de uma abordagem deste porte se dá a partir do momento em que 

observamos as mútuas relações entre o momento histórico e a produção fotográfica de uma 

época, atentando para suposta objetividade deste meio de comunicação e expressão na medida 

em que o mesmo pode ser utilizado para afetar ideias e comportamentos do homem, dado que, 

principalmente em primeira instância, é fruto da mediação elaborada a partir de um filtro 

cultural. 

 Mesmo com essa importância, ainda sentimos a academia reticente no que diz respeito 

ao uso da fotografia, quer como fonte histórica e social, quer como instrumento de pesquisa. 

Kossoy acredita que esta resistência tem pelo menos dois fundamentos, um de ordem cultural 

e outro, umbilicalmente ligado ao primeiro, de ordem expressiva: 

 

A primeira [razão] é de ordem cultural: apesar de sermos personagens de 
uma “civilização da imagem” – e neste sentido alvos voluntários e 
involuntários do bombardeio continuo de informações visuais de diferentes 
categorias emitidas pelos meios de comunicação -, existe um 
aprisionamento multissecular à tradição escrita como forma de 
transmissão do saber, como bem esclarecia Pierre Francastel décadas 
atrás; nossa herança livresca predomina como meio de conhecimento 
científico. A fotografia é, em função dessa tradição institucionalizada, 
geralmente vista com restrições. 

 

A segunda razão decorre da anterior e diz respeito à expressão. A 
informação registrada visualmente configura-se num sério obstáculo tanto 
para o pesquisador que trabalha no museu ou arquivo como ao pesquisador 
usuário que freqüenta essas instituições. O problema reside justamente na 
sua resistência em aceitar, analisar e interpretar a informação quando 
esta não é transmitida segundo um sistema codificado de signos em 
conformidade com os cânones tradicionais da comunicação escrita. 
(KOSSOY, 2001, p. 30, grifo nosso)   

  

Partindo do segundo momento apresentado por Dubois (A fotografia como 

transformação do real), e, tomando por base a abordagem teórica de Boris Kossoy (1999; 

2001; 2007), enveredamos pela metodologia proposta por este último autor. É importante 

realçar que as fontes pesquisadas se constituem em ingredientes essenciais para a articulação 
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entre os elementos constitutivos e as coordenadas de situação (gráfico 01), conforme 

preceitua Kossoy quando trata dos elementos que compõem uma fotografia. Contudo, também 

é oportuno realçar que, sem prejuízo para os outros elementos constitutivos da imagem, o 

fotógrafo foi o componente de destaque nesta pesquisa, dialogando com tempos distintos num 

mesmo lugar, a cidade de Campina Grande (gráfico 02).  O início deste trabalho de pesquisa 

se deu com o modelo heurístico clássico de localização e seleção das fontes. Seguimos a 

orientação de Kossoy, exposta em seu livro “Fotografia e História” (2001), e pesquisamos 

quatro grupos de fontes: a) escritas; b) iconográficas; c) orais; d) fontes-objetos. 

 
Gráfico 01 – Elementos constitutivos e coordenadas de situação que, articulados, resultam na 
imagem fotográfica. 
 

 

Fonte: Kossoy (2001, p. 41). 
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apresentamos, e outros que aparecerão no corpo do trabalho, deram suporte suficiente para 

esta discussão. 

A busca pelas fontes iconográficas aconteceu em acervos institucionais, arquivos das 

empresas de comunicação e arquivos pessoais dos fotógrafos. Em cada segmento pesquisado 

encontramos desafios específicos. Os acervos visitados foram os da Biblioteca Átila Ameida, 

que pertence a Universidade Estadual da Paraíba, e o da Secretaria de Cultura do Município 

de Campina Grande (SECULT/PMCG). A pesquisa nos arquivos das empresas se deu de 

maneiras diferentes, uma vez que algumas já digitalizaram o seu conteúdo, outras cederam as 

suas coleções à Fundações e duas não possuem arquivos físicos na cidade. O maior número de 

fontes primárias ampliadas em papel ou em arquivo digital foram encontradas nos arquivos 

pessoais dos fotógrafos12.   

A Biblioteca Átila Almeida está com a guarda do acervo do jornal Diário da 

Borborema em regime de comodato por um período de 30 anos, contados a partir de 2016. A 

coleção é composta por 513 livros, que abrigam mais de 17 mil edições13. Atualmente o 

conjunto de periódicos está abrigado dentro de condições próprias à conservação de acervos 

deste tipo. O problema é que no período em que estiveram nos arquivos do DB, fora dos 

padrões necessários à conservação, os documentos sofreram avarias que deixaram marcas 

irreversíveis: páginas estragadas por traças e/ou mofo, rasgos sem possibilidade de reposição 

das partes destacadas, papéis fragilizados por exposição excessiva a umidade e exemplares 

perdidos por problemas estruturais, como vazamentos de água, por exemplo, são alguns danos 

que podem ser citados. 

O acervo da SECULT/PMCG, que pertencia ao Museu Histórico e Geográfico de 

Campina Grande, possui uma quantidade significativa de exemplares dos jornais Diário da 

Borborema, Jornal da Paraíba e Gazeta do Sertão, alguns em estado de conservação melhor 

que os da Biblioteca Átila Almeida, além de pequenas coleções de jornais que circulavam 

antes do período que nos propomos a estudar. O acervo fotográfico conta com poucas 

                                                 
12 Kossoy (2001, p. 41 e 42) trata sobre a classificação das fontes: “Um original fotográfico é uma 
fonte primária. Já em uma reprodução (que, por definição, pressupõe-se integral), seja ela 
fotográfica, impressa etc., realizada em períodos posteriores, serão detectadas, obviamente, outras 
características que diferem, na sua estrutura, do artefato original da época. [...]. Uma reprodução é, 
pois, uma fonte secundária”. (Grifo nosso). No caso desta pesquisa as fontes secundárias foram 
predominantes, isso porque os arquivos de fotografias das empresas são quase inexistentes em 
Campina Grande. 
 
13 Dados disponíveis em: http://www.uepb.edu.br/universidade-estadual-da-paraiba-se-torna-guardia-
oficial-do-acervo-jornalistico-do-diario-da-borborema/ Acesso em: 18 fev. 2016. O acervo fotográfico 
ainda está sendo contabilizado pela Biblioteca Átila Almeida. 
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imagens, que ficam condicionadas em pastas de plástico. Mesmo com todos os cuidados 

possíveis tomados pelo profissional que é responsável pelo setor, o historiador Walter 

Tavares, o ambiente inapropriado tem aos poucos ajudado no desaparecimento desta coleção. 

É importante registrar que, dos acervos pesquisados, este foi o que melhor nos acolheu e 

prestou assessoria, sendo esta casa peça de fundamental importância para a elaboração desta 

pesquisa. 

A situação dos arquivos dos jornais difere de empresa para empresa. Primeiro 

detalharemos sobre como tivemos acesso e depois descreveremos as condições dos 

arquivos14. O Jornal da Paraíba (JP) já possui quase cem por cento do seu acervo digitalizado, 

permitindo acesso a todas as edições através de assinatura eletrônica. O Diário da Borborema 

(DB), como já registramos, cedeu a guarda dos seus arquivos à UEPB, o acesso a pesquisa é 

liberado mediante agendamento prévio no endereço eletrônico da Biblioteca Átila Almeida 

(atilaalmeida.bc@uepb.edu.br), porém a reprodução dos arquivos está condicionada a 

pagamento e posterior autorização dos Diários Associados, com sede em Brasília (DF). Os 

arquivos da versão mais recente do jornal A Gazeta do Sertão, que circulou em Campina 

Grande entre os anos de 1981 e 1988, pertencem hoje à Fundação que leva o nome do 

empreendedor que retomou o projeto editorial do periódico, o economista Edvaldo do Ó. A 

Fundação permite acesso ao acervo através de agendamento por telefone (83 3321-8694), no 

local existe um arquivo físico das edições publicadas e das fotografias produzidas. O mesmo 

não acontece com os jornais Correio da Paraíba e o estatal A União, que possuem estrutura 

mínima de funcionamento na cidade. O acesso aos arquivos destes periódicos se deu em duas 

vertentes: para os exemplares publicados o acesso foi quase nenhum, uma vez que não 

existem arquivos físicos em Campina Grande e o que já foi digitalizado quase não contempla 

o período selecionado para a nossa pesquisa15; já o acesso as fotografias se deu 

exclusivamente por autorização dos fotógrafos, que permitiram que copiássemos as pastas que 

ainda estavam arquivadas nos computadores das redações para seleção e publicação neste 

trabalho. 

As dificuldades de acesso aos arquivos e acervos se torna ínfima se comparadas ao 

estado de conservação e organização destes. Se do que foi produzido em épocas mais antigas 

                                                 
14 Com exceção do acervo do jornal Diário da Borborema, que já descrevemos em parágrafo anterior. 
 
15 O jornal Correio da Paraíba, a semelhança do Jornal da Paraíba, só permite acesso ao conteúdo do 
acervo através de assinatura, ainda assim a coleção só contempla as publicações de 2011 em diante. Já 
o estatal A União permite acesso livre aos arquivos eletrônicos 
(http://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/jornal-a-uniao), mas também, no material que 
disponibiliza, pouco comtempla o nosso recorte temporal.  
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só restam os exemplares publicados, muitos deles, como já relatamos, em estado de 

conservação reprovável, as fotografias como fontes primárias são quase inexistentes. Este 

problema não ocorre só em relação aos arquivos analógicos, na era do digital, quando as 

memórias estão abarrotadas de imagens e os HD’s externos já não resolvem, é hora de excluir 

alguns arquivos para dar vez aos trabalhos mais recentes. Esta constatação será materializada 

neste trabalho através de imagens com baixa qualidade, uma vez que tiveram que ser 

reproduzidas diretamente dos jornais (se constituindo fonte secundária); fotografias que 

aparecerão fora do contexto de diagramação porque os exemplares ou não existem ou não 

estão em condições de ser reproduzido etc. Essa prática de extinguir arquivos, como já 

mencionamos, não é recente. Prova disso é que o maior número de imagens como fonte 

primária foi encontrado em posse alguns dos fotojornalistas pesquisados, nos seus acervos 

pessoais. A maioria dessas imagens tinham destino certo não fosse a intervenção dos 

fotógrafos: o lixo. Também tivemos acesso a alguns arquivos de particulares. No total 

conseguimos mais de 60.000 imagens, sendo que 70% destas são reproduções de páginas dos 

exemplares publicados nas três primeiras décadas do Diário da Borborema, que nos foram 

cedidas pelo professor e historiador Alarcon Agra do Ó, e 15% são imagens do arquivo 

pessoal do fotojornalista Nicolau de Castro. 

Ainda em relação às fontes iconográficas, encontramos problemas no que diz respeito 

à identificação das imagens que foram publicadas entre as décadas de 60 e início dos anos 80. 

O crédito das fotografias é informação quase inexistente neste período. Só começamos a 

constatar algumas assinaturas em matérias especiais que foram publicadas no início da década 

de 80. Sabemos que a Lei de Direito Autoral é de 197316, todavia, o contexto de ditadura não 

favoreceu, por parte dos fotógrafos, o desejo de identificação junto as imagens utilizadas nos 

exemplares publicados. Neste sentido, para minimizar os erros no que diz respeito a 

identificação das imagens que selecionamos para o trabalho, optamos por levar os fotógrafos 

pesquisados até os arquivos e, quando foi possível, sincronizamos a agenda da equipe que 

trabalhou em um determinado periódico para todos fossem juntos aos acervos (imagens 01 e 

02). Essa metodologia foi muito produtiva para a nvestigação, pois nos ajudou a poupar 

tempo e nos deu segurança sobre as informações que estamos apresentando nesta pesquisa. 

No caso dos fotógrafos com idade mais avançada ou com algum tipo de impedimento, 

optamos por ir até as residências dos mesmos e, com o auxílio de um notebook, ampliamos as 

                                                 
16 A lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula os direitos autorais e dá outras providências, 
diz, no artigo 82, § 1º, “A fotografia, quando divulgada indicará de forma legível, o nome do seu 
autor”. Esta Lei foi revogada pela nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 
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imagens digitalizadas para ajudar no processo de identificação das fotografias produzidas por 

estes profissionais (imagem 03). 

 
Imagem 01 – Da esquerda para a direita, os fotojornalistas Francisco de Assis, Marcelo 
Marcos e Francisco Martins em visita ao acervo do jornal Gazeta do Sertão, na Fundação 
Edvaldo do Ó, com o objetivo de identificar as imagens produzidas pelos mesmos no período 
em que atuaram no referido periódico. Foto: Paulo Matias. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Imagem 02 – Registro da mesma ocasião, tendo em primeiro plano o fotógrafo Marcelo 
Marcos e ao seu lado Francisco Martins. Foto: Paulo Matias. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Imagem 03 – O pesquisador na residência do fotógrafo Nicolau de Castro, trabalhando juntos 
na identificação das imagens produzidas pelo repórter fotográfico. Foto: Paulo Matias. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Ao término desta fase, demo-nos conta da grande quantidade de matérias produzidas 

pelos profissionais que fazem parte desta pesquisa. Frente a esta constatação, delimitamos 

para apresentar neste trabalho uma média de duas reportagens assinadas por cada 

fotojornalista a partir dos seguintes critérios: primeiro, a ênfase dada pelo próprio profissional 

a determinadas matérias na etapa de entrevistas; segundo, a importância do assunto pautado 

para a história da cidade em suas várias áreas. É importante destacar, de antemão, uma 

quantidade proporcionalmente maior de assuntos circunscritos nos campos Policial, Esportivo 

e Político.   

 Buscamos sistematizar as imagens que compõem o nosso banco de dados por áreas. 

Para tanto, pesquisamos em dicionários especializados, manuais de redação de alguns jornais 

impressos17 e livros sobre fotojornalismo. Encontramos em Lima (1989) uma classificação 

que julgamos muito geral. Para este autor existem três gêneros fotográficos: as fotografias 

sociais, as fotografias de esporte e as fotografias culturais. Dada a conjuntura, optamos por 

segmentar a partir das compartimentalizações feitas pelos jornais locais em Cadernos e 

ficamos com as seguintes áreas: Política; Economia, Social, Cultura, Esporte, Policial e 

Cotidiano. Nos últimos, anos a página Policial foi incorporada a um Caderno intitulado 

Cidades, todavia, como esse é um tema muito explorado neste trabalho, e por muitos anos foi 

publicado em Caderno próprio, optamos por manter a área.       

A pesquisa com as fontes orais favoreceu a investigação sobre as fontes-objetos, de 

maneira que estas etapas se deram concomitantemente. Como já dissertamos nas primeiras 

linhas deste trabalho, a nossa pesquisa sobre o fotojornalismo em Campina Grande já vem 

sendo feita há alguns anos, o que nos ajudou na localização das fontes orais. Todavia, o nosso 

olhar sempre esteve mais voltado para os profissionais que atuaram nos jornais de maior 

demanda no cenário campinense, no caso, o Diário da Borborema e o Jornal da Paraíba. Foi 

uma surpresa muito positiva alargar a área de atuação e descobrir novos nomes que somaram 

ao universo já mapeado de repórteres fotográficos. O levantamento feito para esta pesquisa 

apresentou 18 profissionais que elencaremos por ordem cronológica crescente, tendo em 

conta o início da atuação: José Valdi de Lira, Aluísio Alves do Nascimento, Marcelo Marcos 

da Silva, Eudes Villar, Nicolau de Castro Sousa, Nilton Wanderley Gomes Ribeiro, Francisco 

Martins de Oliveira, Carlos Alberto Santos, Cláudio de Goes Nogueira Filho, Francisco de 

Assis Medeiros, Leonardo dos Santos Silva, Francisco Antônio de Morais, Augusto César 
                                                 
17 Nenhum dos jornais que fazem parte desta pesquisa possuem manual de redação próprio. Em 2011, 
os Diários Associados adotaram o “Manual de redação e estilo para mídias convergentes”, de Dad 
Squarisi (2011), como referência para as empresas do grupo. Até onde exploramos este manual ele 
também não aborda a fotografia por áreas.  
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Cunha Pessoa, Antonio Ronaldo Pereira da Silva, Junot Lacet de Barros Filho, Katharine 

Nóbrega da Silva, Nelsina Maria Vitorino de Araújo e Maria Juliana Bezerra dos Santos. O 

fotógrafo Eudes Villar é o único falecido deste grupo. Sobre este profissional falaram, além 

de alguns colegas contemporâneos de redação, o filho do primeiro casamento, Eudésio 

Oliveira Vilar, e a viúva do segundo casamento, Luzia Barbosa Villar18. 

Este grupo de profissionais foi dividido em três gerações. A primeira, que vai de 1960 

a 1985, contempla os fotógrafos que atuaram no período do regime militar; a ênfase neste 

recorte é a relação dos profissionais e suas produções com o contexto histórico. A segunda 

geração compreende os profissionais que desenvolveram as suas atividades de 1986 a 2005, 

fase em que as redações passaram por um processo de mudança do ponto de vista técnico e 

tecnológico, transitando entre os laboratórios preto e branco, os minilabs, os scanners de 

negativo e, por fim, as câmeras digitais; a relação dos fotógrafos e suas produções com a 

tecnologia é o cerne neste momento. Da terceira, e última geração, fazem parte os 

fotojornalistas que atuaram de 2006 a 2012, período em que as redações já estavam totalmente 

digitalizadas e em que há um encontro mais efetivo entre os profissionais das outras gerações 

e os novos fotógrafos, estes todos egressos do curso de graduação na área de Jornalismo, pela 

UEPB. Nesta fase, o destaque será para o intercâmbio de gerações entre aqueles que 

aprenderam o ofício com outros profissionais e na rotina das redações e os que buscaram 

conhecimento no ambiente acadêmico.  

Optamos por considerar apenas os fotógrafos contratados pelas empresas de 

comunicação. Os chamados “folguistas”, que normalmente trabalham no período de férias dos 

profissionais efetivos ou suprem a ausência destes quando precisam se afastar por algum outro 

motivo, e os “freelancers” (“freelas”, ou ainda “frilas”) não serão mencionados neste trabalho. 

A opção por não trabalhar com estes profissionais se deu a partir de alguns critérios: 1) o 

elevado número de participantes inviabilizaria o desenvolvimento da pesquisa dentro do prazo 

que dispomos (um levantamento inicial apontou para um número superior a 30 profissionais, 

no total); 2) não teríamos informações precisas sobre estes fotojornalistas, uma vez que não 

existe consenso destes nomes nem por parte das empresas, nem por parte dos fotógrafos19; 3) 

                                                 
18 O nome de família é grafado com uma letra L, Vilar, como constatamos no sobrenome do filho de 
Eudes, Eudésio Vilar. Por um erro no Cartório que registrou o fotógrafo o seu sobrenome ficou com 
duas letras L, como verificamos no sobrenome da viúva, Luzia Villar. Todavia, para efeito de crédito, 
o fotógrafo assinava como Eudes Vilar. 
 
19 Para exemplificar melhor essa informação tomemos o caso dos Diários Associados: A rede 
Borborema de comunicação possuía em Campina Grande uma rádio, um jornal impresso e uma 
emissora de TV. Na década de 70 e início dos anos 80 as imagens apresentadas no telejornal da TV 
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sem a identificação correta destes profissionais também não teríamos a precisão de autoria das 

imagens produzidas, a probabilidade da pesquisa incorrer em erros seria muito grande.  

Durante as entrevistas percebemos nos relatos dos repórteres fotográficos que existia 

uma certa tensão entre eles e os editores no processo de seleção e diagramação das imagens 

que seriam publicadas. Neste sentido, buscamos dar voz a alguns editores, usando como 

critério de escolha o histórico dos profissionais, sendo fator determinante a quantidade de 

empresas em que trabalharam. Foram entrevistados os seguintes editores: Sebastião Farias de 

Andrade (Bastos Farias), Dilvani Alves Bonifácio, Claudeci Ribeiro da Silva, Geovaldo 

Vieira de Carvalho, Fernanda Souza da Costa e Marcos Alfredo Alves. Também sentimos 

necessidade de aprofundar nosso conhecimento sobre um caso jornalístico de grande 

repercussão na cidade referente a um grupo de extermínio formado por policiais civis que 

ficou conhecido como “Mão Branca”. Para tanto, entrevistamos o jornalista e escritor Mauro 

Ronaldo Leite, que na época atuava como repórter na área policial do Diário da Borborema. 

Por fim, dada a escassez de obras que tratem especificamente do período de ditadura em 

Campina Grande, entrevistamos o historiador José Octávio de Arruda Mello. No total foram 

27 pessoas entrevistadas (APÊNDICE A ), aproximadamente 45 horas de áudio, sendo que 

oitenta por cento deste material é referente as entrevistas com os fotógrafos e familiares20. 

Também é importante citar o nosso percurso até os entrevistados. A maioria dos 

participantes mora em cidade de Campina Grande, para estes a necessidade foi apenas de 

compatibilizar os horários e os locais de entrevista. Dois fotojornalistas, Carlos Alberto e 

Juliana Santos, assim como o historiador José Octávio, residem em João Pessoa, a 120 km de 

Campina. Katharine Nóbrega mora atualmente em Londrina, Paraná, distante 2.984 km da 

cidade base desta pesquisa. Em todos estes casos, optamos por ir pessoalmente ao local onde 

os participantes residem, por entendermos que o contato pessoal, em consonância com os 

lugares onde os fotógrafos vivem as suas rotinas, podem trazer informações outras que a 

comunicação por telefone ou Skype deixariam escapar. 

Destacamos pelo menos dois cuidados que tivemos antes da entrevista com a maioria 

dos participantes: o primeiro foi e de conhecer um pouco da história de cada um deles através 

de uma pré-entrevista. Bosi (2003, p. 60) escreve sobre a importância desse ritual: 

                                                                                                                                                         
Borborema eram projeções de fotografias produzidas por profissionais vinculados a TV e não ao 
Diário da Borborema. Quando perguntamos aos fotojornalistas entrevistados sobre os profissionais 
que substituíam os fotógrafos daquela empresa eles ficavam confusos sem lembrar quem substituía os 
da TV e os do jornal impresso. 

  

20 Todos assinaram Termo de Autorização, conforme o modelo que consta no APÊNDICE B. 
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A pré-entrevista, que a metodologia chama de “estudo exploratório”, é 
essencial, não só porque ela nos ensina a fazer e a refazer o futuro roteiro da 
entrevista. Desse encontro prévio é que se podem extrair questões na 
linguagem usual do depoente, detectando temas promissores. A pré-
entrevista abre caminhos insuspeitados para a investigação.  

 

Também lançamos mão de algumas imagens produzidas pelos repórteres fotográficos, com o 

objetivo de catalisar memórias e, assim, estimular o participante a detalhar mais sobre o 

assunto. Bauer e Gaskell (2002, p. 143) chamam atenção para a importância desta técnica: 

 

Vários tipos de investigação de história oral podem ser facilitados se o 
pesquisador vai a uma entrevista preparado de antemão com algumas 
fotografias relevantes. [...]. A fotografia, adequadamente aumentada, pode 
servir como um desencadeador para evocar memórias de pessoas que uma 
entrevista não conseguiria, de outro modo, que fossem relembradas 
espontaneamente, ou pode acessar importantes memórias passivas, mais que 
memórias ativas, presentes. 

 

 Na fase dos relatos propriamente ditos optamos pelo estilo de entrevista 

semiestruturada, que de acordo com Cruz Neto (1994) é uma modalidade em que o 

pesquisador trabalha a partir de algumas perguntas predefinidas mantendo uma certa liberdade 

para colocar questões outras que julgue pertinente (APÊNDICES C e D). No caso desta 

pesquisa, este foi o estilo mais apropriado, uma vez que trabalhamos com gerações distintas 

de profissionais, em que alguns atuaram num determinado tempo, com tecnologias específicas 

e outros fizeram uma travessia entre tempos e tecnologias distintas. Esse critério também foi 

aplicado para os editores, o jornalista e o historiador entrevistados. 

 É prudente destacar que, em relação aos fotógrafos participantes, buscamos conhecer 

através das entrevistas suas histórias de vida. Cruz Neto (1994, p. 58 – 59) também disserta 

sobre esse ponto: 

 

Em relação à história de vida, como estratégia de compreensão da realidade, 
sua principal função é retratar as experiências vivenciadas, bem como as 
definições fornecidas por pessoas, grupos ou organizações. Ela pode ser 
escrita ou verbalizada e abrange na versão de Denzi, citado por Minayo 
(1992), os seguintes tipos: a história de vida completa, que retrata todo o 
conjunto da experiência vivida; e a história de vida tópica, que focaliza uma 
etapa ou um determinado setor da experiência em questão. 

 

 A partir desta referência identificamos no nosso trabalho um perfil que está em linha 

com a história de vida tópica. Foi impossível separar a história de vida dos profissionais que, 
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à parte o ofício, são cidadãos, especialmente quando partimos de perguntas do tipo: “Como e 

quando começou a sua história com a fotografia?”. Todavia, a condução da entrevista sempre 

convergia para a história do ponto de vista profissional e, tendo em conta um panorama 

daquilo que foi captado, é mais apropriado categorizar este aspecto da pesquisa como uma 

história de vida tópica. Cruz Neto continua dissertando neste tema e traz informações que 

correspondem com muita precisão aquilo que vivenciamos em campo nesta etapa com as 

fontes orais: 

 

Nesse procedimento metodológico, destacamos a noção de entrevista em 
profundidade que possibilita um diálogo intensamente correspondido entre 
entrevistador e informante. Para muitas pesquisas, a história de vida tem 
tudo para ser um ponto inicial privilegiado porque permite ao informante 
retomar sua vivência de forma retrospectiva, com uma exaustiva 
interpretação. Nela geralmente acontece a liberação de um pensamento 
crítico reprimido e que muitas vezes nos chega em tom de confidência. É 
um olhar cuidadoso sobre a própria vivência ou sobre determinado fato. Esse 
relato fornece um material extremamente rico para análises do vivido. Nele 
podemos encontrar o reflexo da dimensão coletiva a partir da visão 
individual. (CRUZ NETO, 1994, p. 59, grifo nosso) 

 

 Foi impossível ler esta passagem e não lembrar dos desabafos de alguns profissionais 

sobre as condições de trabalho e, nesta seara, especialmente, a escassez de equipamentos 

(fontes-objetos) para o bom desempenho da função. Nos impressionou o tempo de uso de 

uma mesma câmera dentro das redações que chegou, em um dado momento desta história, a 

passar por duas ou mais gerações de fotógrafos; também foi comum escutar sobre a limitação 

do uso de película para a cobertura de determinados acontecimentos, na época da fotografia 

analógica. Enfim, o levantamento da tecnologia disponível se deu em paralelo a história dos 

repórteres fotográficos. 

 Para registrar os depoimentos utilizamos um gravador digital de voz Sony, modelo 

ICD-PX240 (4 GB de memória); duas câmeras digitais Canon, modelos PowerShot SX170 IS 

e SX520 HS, com cartões de 8 e 16 GB; e um tripé da marca GREIKA, modelo WT3710. As 

Câmeras foram utilizadas para registrar os encontros, reproduzir fotografias na etapa da 

pesquisa em busca das fontes iconográficas e também para filmar os depoimentos (modo 

HD), uma vez que temos planos de, concluído este curso de doutorado, editar o material 

coletado para compor um documentário sobre essa história do fotojornalismo em Campina 

Grande. Para corrigir algumas imperfeições nos arquivos fotográficos, como páginas 

amareladas dos jornais impressos em preto e branco, diferenças de contraste na reprodução 
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das imagens etc., lançamos mão do programa NERO PhotoSnap Viewer, um editor de 

imagens com recursos suficientes para a nossa demanda. 

 Como podemos verificar, o trabalho de pesquisa que ora se apresenta é resultado de 

muitas vozes, fundamentado em trabalhos outros que somam ao nosso texto. Mesmo sendo 

monográfico, é resultado de um processo entre orientando e orientador, de maneira que 

julgamos apropriado escrever essa pesquisa na primeira pessoa do plural, em consonância 

com o que assevera Pascal (2003, p.55) em seus “Pensamentos”: “Certos autores, ao falar de 

suas obras, dizem ‘meu livro, meu comentário, minha história’, etc. São como os burgueses 

que construíram casa própria e a todo instante falam de ‘minha casa’. Fariam melhor se 

dissessem ‘nosso livro, nosso comentário’”.  

 Cabe, nesta altura do texto, uma explicação sobre como estas etapas serão articuladas 

com o propósito de alcançar o objetivo proposto neste trabalho. Os conceitos de Iconologia e 

Iconografia foram desenvolvidos no seio do Grupo de Hamburgo, ou a Escola de Warburg, 

do qual fazia parte nomes como o próprio Aby Warburg, Edgar Wind, Erwin Panofsky entre 

outros. 

 

O enfoque das imagens do grupo de Hamburgo foi sintetizado num famoso 
ensaio de Panofsky, inicialmente publicado em 1939, distinguindo três níveis 
de interpretação correspondendo a três níveis de significado no próprio 
trabalho. O primeiro desses níveis era a descrição pré-iconográfica, voltada 
para o “significado natural”, consistindo na identificação de objetos (tais 
como árvores, prédios, animais e pessoas) e eventos (refeições, batalhas, 
procissões, etc.). O segundo nível era a análise icnográfica no sentido 
estrito, voltado para o “significado convencional” (reconhecer uma ceia 
como a Última Ceia ou uma batalha como a Batalha de Waterloo). 
 
O terceiro e principal nível, era o da interpretação iconológica, distinguia-
se da iconografia pelo fato de se voltar para o “significado intrínseco”, em 
outras palavras, “os princípios subjacentes que revelam a atitude básica de 
uma nação, um período, uma classe, uma crença religiosa ou filosófica”. É 
nesse nível que as imagens oferecem evidência útil, de fato indispensável, 
para os historiadores culturais. (BURKE, 2004, p. 45, grifo nosso). 

 

Todavia, algumas linhas à frente Burke (2004, p. 52) lança críticas ao método 

iconográfico (e iconológico) por considerá-los “excessivamente preciso e estreito em alguns 

casos e muito vago em outros”. É importante comunicar que este autor trata neste capítulo 

essencialmente da análise de pinturas. Kossoy, por sua vez, lança mão destes métodos para 

analisar exclusivamente imagens fotográficas, destacando os elementos constitutivos e de 

conjuntura que compõem esta categoria de imagem com suas especificidades. 
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 Neste trabalho, que se constitui num levantamento que trata especificamente de uma 

história do fotojornalismo em Campina Grande a partir dos relatos e das imagens produzidas 

por profissionais da imprensa campinense, com ênfase neste último elemento, abordaremos as 

fotografias muito mais no nível descritivo (iconográfico) que interpretativo (iconológico). 

Sobre o estudo técnico-iconográfico, Kossoy (2001, p. 73) destaca: 

 

Situa-se este estudo no nível técnico e descritivo, o qual fornecerá elementos 
seguros e objetivos para a ulterior interpretação. Aqui foi englobado, de uma 
certa forma, aquilo que a metodologia clássica da história denominou 
“crítica externa”, exame que não tenho conhecimento de ter sido 
desenvolvido conceitualmente em relação às fontes fotográficas, 
aprisionados que eram os historiadores apenas em relação aos documentos 
escritos. (2001, p. 73). 

 

E mais à frente complementa: 

 

A análise iconográfica tem o intuito de detalhar sistematicamente e 
inventariar o conteúdo da imagem em seus elementos icônicos formativos; o 
aspecto literal e descritivo prevalece, o assunto registrado é perfeitamente 
situado no espaço e no tempo, além de corretamente identificado. 
(KOSSOY, 2001, p. 95). 

  

 Dadas as descrições teóricas e metodológicas do trabalho, percebemos nesta uma 

pesquisa de abordagem essencialmente qualitativa uma vez que: “[...] o foco da pesquisa 

qualitativa é compreender e aprofundar os fenômenos que são explorados a partir da 

perspectiva dos participantes em um ambiente natural e em relação ao contexto”. E ainda: 

 

O enfoque qualitativo é selecionado quando buscamos compreender a 
perspectiva dos participantes (indivíduos ou grupos pequenos de pessoas que 
serão pesquisados) sobre os fenômenos que os rodeiam, aprofundar em suas 
experiências, pontos de vista, opiniões e significados, isto é, a forma como 
os participantes percebem subjetivamente sua realidade. Também é 
recomendável selecionar o enfoque qualitativo quando o tema do estudo foi 
pouco explorado, ou que não tenha sido realizada pesquisa sobre ele em 
algum grupo social específico. (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 
376). 

 

De acordo com os mesmos autores, os trabalhos de pesquisa podem ser classificados 

quanto ao seu objetivo. No caso da investigação em tela, notoriamente um trabalho 

descritivo. 
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Os estudos descritivos buscam especificar as propriedades, as características 
e os perfis de pessoas, grupos, comunidades, processos, objetos ou qualquer 
outro fenômeno que se submeta a uma análise. Ou seja, pretendem 
unicamente medir ou coletar informação de maneira independente ou 
conjunta sobre os conceitos ou as variáveis a que se referem, isto é, seu 
objetivo não é indicar como estas se relacionam. (SAMPIERI, COLLADO e 
LUCIO, 2013, p. 102). 

 

 A natureza do nosso objeto (MEDEIROS, 2012) chamou uma pesquisa de campo 

com estratégias já citadas, tais como as entrevistas e buscas em acervos. Os capítulos que 

seguem, a exceção do segundo - que tem por objetivo situar histórica e geograficamente o 

nosso objeto de estudo-, foram estruturados a partir da articulação entre os conceitos e as 

caracterizações apresentados nesta seção de forma aplicada.  

Destacamos que a nossa escolha por Kossoy como principal referencial teórico nesta 

pesquisa deu-se, principalmente, pelo avanço que os seus estudos alcançaram frente aos 

outros pesquisadores que militam no campo da fotografia enquanto documento histórico e, 

sobretudo, porque a sua discussão teórica transcende para uma metodologia de pesquisa que 

em muito favoreceu a nossa investigação. 
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CAPÍTULO 3 

 

CAMPINA GRANDE: BREVE HISTÓRICO DA CIDADE E SUA IMPRENSA 

 

3.1 DE VILA À CIDADE HIGH-TECH 

 

Localizada a 120 km da capital paraibana, João Pessoa, e estando 555 metros acima do 

nível do mar, Campina Grande é conhecida como a “Rainha da Borborema”. Este título foi 

atribuído à cidade por estar situada geograficamente no centro do Planalto da Borborema, e 

por ser o entroncamento de mais de 60 municípios que formam o Compartimento da 

Borborema. Mas o título de majestade também pode ser justificado por sua história: elevada à 

categoria de cidade no dia 11 de outubro de 1864, pela lei Provincial nº 127, quando deixou 

de ser chamada de Vila Nova da Rainha, nome que fazia referência a Rainha portuguesa Dona 

Maria I, Campina já se destacava por ter uma participação efetiva do seu povo em 

movimentos reivindicatórios que marcaram o século XIX. Nas primeiras décadas do século 

posterior a cidade foi destaque em nível internacional pelo beneficiamento e exportação de 

algodão e, em nível nacional, ganhou evidência na área política. A partir do início da segunda 

metade do século passado Campina Grande começou a se firmar como um polo tecnológico, 

tendo como marco a inauguração da Escola Politécnica com o curso superior de Engenharia 

Civil. 

A Campina oitocentista tem a marca da participação popular em pelo menos quatro 

eventos que, num intervalo de 58 anos, repercutiram no desenvolvimento da cidade enquanto 

cenário de resistência e reivindicações. Conforme consta no fascículo 3, do Caderno 

comemorativo intitulado “Campina Grande 150 anos à frente”21, patrocinado pela Prefeitura 

Municipal de Campina Grande com apoio cultural do Jornal da Paraíba, em alusão ao 

sesquicentenário do município, os movimentos reivindicatórios mais marcantes foram: a 

Revolução de 1817, a Confederação do Equador (1824), o Ronco da Abelha (1851-1852) e a 

Revolta de Quebra-Quilos (1874-1875). Todos, de alguma maneira, rechaçavam o domínio 

português e as ordens dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II, ou ainda, agregavam a 

                                                 
21 O caderno comemorativo “Campina Grande 150 anos à frente” foi dividido em cinco fascículos que 
foram publicados em 2014, ano do sesquicentenário de Campina Grande. Os textos foram elaborados 
por historiadores, professores e pesquisadores ligados as universidades Estadual da Paraíba (UEPB) e 
Federal de Campina Grande (UFCG), além de contar com o apoio do Instituto Histórico de Campina 
Grande (IHCG), se configurando assim como fonte de pesquisa confiável para o nosso trabalho. 
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estes movimentos de resistência política uma repulsa aos modelos culturais que vinham a 

reboque no período imperial. 

Destacamos dentre os movimentos que foram citados a “Revolta de Quebra-Quilos”, 

tanto pela importância historiográfica em nível nacional, quanto pela repercussão na cidade 

materializada, por exemplo, através de monumento e nome de uma rua localizada próxima a 

feira central de Campina Grande. Lima (2014, p.16) discorre sobre este fato: 

 

Apesar do pouco destaque dado pela historiografia brasileira, o Quebra-
Quilos foi um dos mais importantes movimentos de nossa história, em 
termos de composição social e impacto político. O seu aparecimento 
coincide com uma conjuntura de crise da monarquia e da escravidão, cujos 
efeitos mais visíveis se manifestam abertamente nas províncias do Norte do 
Império na segunda metade do século XIX. Foram milhares de participantes 
e quase 80 localidades conflagradas, entre vilas e cidades da região em foco. 
 
Assim é que nos meses finais do ano de 1874 diversas vilas e cidades das 
províncias da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte foram 
conflagradas por um conjunto de acontecimentos que ficou conhecido para a 
posteridade com o nome de sedição ou revolta do Quebra-Quilos. Onde quer 
que tenha se dado, a ação dos revoltosos seguiu um padrão mais ou menos 
comum: grupos de homens e mulheres, constituídos por agricultores pobres, 
artesãos, feirantes e desocupados, entram em confronto com as forças 
policiais, destroem os pesos e medidas do novo sistema métrico-decimal 
recém-implantado; se recusam a pagar impostos; atacam os prédios onde 
funcionam algumas repartições públicas, tais como a Câmara, a Cadeia, 
Cartórios e a Coletoria de Renda e em seguida se dispersam, não sem antes 
deixarem no ar um clima de apreensões difusas. 
 
Em Campina Grande, o epicentro dos acontecimentos, o movimento se 
singularizou porque os escravos locais aproveitaram a ocasião para entrar em 
cena e se rebelar contra seus senhores. Uma testemunha ocular nos deixou a 
sua impressão: 
 
“No dia 4 de dezembro novo gênero de terror veio pungir a população da 
cidade de Campina; já não eram os sediciosos de dia desrespeitando as 
autoridades e chasqueando das poucas famílias que por falta de tempo e de 
meio não tinham fugido; já não eram os sediciosos arrombando cadeias e 
derramando o terror na população; já não eram as chamas sinistras dos 
cartórios incendiados à noite, ao concerto de vaias, imprecações e 
gargalhadas; eram os escravos insurgidos querendo impor sua liberdade a 
seus senhores, abusando das circunstâncias críticas em que estes se achavam 
sob a ruína da ordem. Maior desgraça não poderia naquela ocasião recair 
sobre a cidade de Campina Grande”.  

 

O século XIX, todavia, não é marcado só por intervenções populares que colocam a 

cidade em evidência. Mesmo estando em posição geográfica privilegiada para se estabelecer 

como entreposto comercial, Campina não registrou um desenvolvimento populacional 

significativo neste período. As receitas públicas contabilizadas também apontam para um 
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crescimento raquítico. Alguns historiadores não acreditam na possibilidade de uma 

estagnação justificada por essas vias uma vez que, argumentam eles, a economia era 

essencialmente agropecuária, tendo como características principais a posse da terra e a mão de 

obra escrava. Entendem, por outro lado, que esse entrave no crescimento da cidade se deu 

muito mais pelo desleixo dos descendentes dos fundadores da Vila em perceber o potencial 

geográfico e climático próprios à região e que são determinantes para o desenvolvimento de 

uma cidade. O fato é que, entre as duas possibilidades que apontam para uma recessão no 

município existe um ponto comum: a constatação de que Campina pouco cresceu neste 

período. É só nas primeiras décadas anos do século XX que a cidade experimentará um 

crescimento sem precedentes, que a colocará em evidência internacional, todavia, era preciso 

trilhos no caminho. 

 

3.1.1 – Pelas linhas de Great Western surge a Liverpool brasileira22 

 

Um dos maiores desafios para o rápido desenvolvimento de Campina Grande no início 

do século XX era a ausência de transportes. Problema que não só afligia este município, mas 

outras cidades paraibanas economicamente importantes daquela época, a exemplo de 

Itabaiana, Bananeiras e Alagoa Grande. A iniciativa de alavancar um projeto que trouxesse a 

estrada de ferro para Campina Grande, como forma de agilizar o progresso local, parte do 

então Prefeito Cristiano Lauritzen. Com recursos próprios, o chefe do executivo vai ao Rio de 

Janeiro buscar apoio federal para viabilizar a construção de uma linha férrea que se estendesse 

até a cidade por ele administrada. Fez vários contatos, dentre os quais, um com o Marechal 

Floriano Peixoto, Presidente da República no início do século passado. O Diário Oficial do 

dia 26 de julho de 1904, publica o Decreto Federal nº 5.237, que oficializa o contrato do 

Governo da União com a The Great Western Railway, para execução da obra da ferrovia 

Itabaiana - Campina Grande. Apesar da construção ter sido concluída no prazo previsto, 

aconteceram alguns problemas de percurso que interromperam o bom andamento dos serviços 

e que acabaram por ser a causa de uma segunda viagem do Prefeito Cristiano Lauritzen ao 

Rio de Janeiro onde, desta feita recebido pelo já Presidente da República Rodrigues Alves e 

pelo Senador Almeida Barreto, consegue mais recursos para continuar o avanço da construção 

que havia parado em Itabaiana. 

                                                 
22 Os dados e imagens das seções que seguem nestas subdivisões foram extraídos da dissertação de 
Mestrado do autor (FIGUEIREDO JÚNIOR, 2002), bem como de informações expostas no Museu 
Histórico e Geográfico de Campina Grande, além de pesquisas em alguns outros autores. 
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O dia 02 de outubro de 1907 marca a inauguração da Estação Ferroviária campinense. 

Às seis da tarde, com um atraso de quatro horas, a máquina nº 3 da Great Western, toda 

enfeitada com folhas de palmeiras e com duas bandeiras do Brasil na frente, chegou a 

Campina Grande. Estavam presentes uma comitiva da companhia férrea, chefiada por Mr. 

Clark, além de uma comissão de recepção que contava com figuras ilustres e responsáveis por 

aquela conquista, como Cristiano Lauritzen, Dr. Chateaubriand Bandeira de Melo (orador da 

solenidade), Major Lino Gomes, Major Juvino do Ó, Alferes Manoel Paulino de Morais, 

Professor Clementino Procópio, Monsenhor Sales, comerciante Tito Sodré, Benedito 

Rodrigues, Dr. Afonso Campos, Dr. José Pinto, os irmãos Cazuza, Miguel e Francisco 

Barreto, Manuel Lins de Albuquerque, além de muitos outros filhos da terra (imagem 04). 

Este fato é considerado um marco no início do desenvolvimento e progresso desta cidade. 

 

Imagem 04 – Dia da chegada do trem em Campina Grande, no ano de 1907. Fotógrafo: 
Autoria desconhecida. 
 

 

Fonte: Acervo do Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande. 

 

O resultado desse investimento é sentido ainda na primeira década: montes de fardos 

de algodão empilhados em plena rua, tanta era a produção deste elemento natural em tempo 

de safra. Nem os grandes armazéns podiam comportar os estoques, que pouco tempo ficavam 

em suas lojas, devido à grande exportação que o comércio algodoeiro de Campina Grande 

praticava na década de 10, do século passado (imagens 05 e 06). Os principais pontos desta 

cena, incansavelmente registrados pelas lentes de alguns fotógrafos que começavam a chegar 
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atraídos pelas riquezas comerciais do local, eram conhecidos como rua dos Armazéns (hoje 

Marquês do Herval) e Praça do Algodão. Assim como a chegada do trem, o ciclo do algodão 

foi sinônimo de progresso para Campina Grande. Atentando para o fator de contribuição 

estrutural, percebemos que a implementação do primeiro foi condição sine qua non para o 

desenvolvimento do segundo. 

O que podemos constatar é que o boom algodoeiro não aconteceu ainda mais cedo 

nesta cidade pela inexistência de uma linha férrea. Antes de 1907 o produto era levado até a 

cidade de Itabaiana nos lombos dos burros e de lá era enviado de trem para João Pessoa e 

Recife. Talvez a estagnação que citamos linhas atrás tenha se dado por este fator, e não por 

questões relativas a modelos agropecuários ou desleixo da população. Estando localizada 

numa região central do Estado, Campina Grande passa a ser, naturalmente, receptora de todo 

o algodão produzido na Paraíba. A chegada da locomotiva possibilitou a remessa direta para 

os maiores centros de exportação daquele que já era conhecido como o ouro branco. No ano 

de 1925, o número de Escritórios e Firmas de venda e exportação algodoeira era de 28, total 

que diz respeito apenas às consideradas mais importantes nesta época. Dentre elas podemos 

destacar: Araújo Rique & Cia., Demóstenes Barbosa & Cia, e Leitão & Cia. 

A primeira prensa hidráulica para o preparo dos fardos de algodão foi inaugurada em 

1919. Pertencente a Wharton, Pedroza & Cia., este instrumento tornava o produto natural apto 

à exportação. Naquele período, as firmas locais compravam as safras do ouro branco, 

beneficiavam, condicionavam e exportavam em fardos para países como Inglaterra e 

Alemanha. O período áureo de exportação aconteceu, principalmente, do início dos anos 20, 

quando no ranking mundial Campina perdia apenas para Liverpool, na Inglaterra, o que lhe 

rendeu o título de Liverpool brasileira. O sistema comercial de envio de mercadoria às terras 

do exterior era conhecido como Marco Compensado.  

No dia 05 de outubro de 1925, passa a funcionar a primeira indústria de Campina 

Grande. A fábrica Marques de Almeida, cujo proprietário foi o industrial Dionísio Marques de 

Almeida, vindo da cidade de Patos (PB), trabalhou no ramo de fiação e tecelagem, sendo 

responsável por muitos empregos diretos para a população pobre campinense. As telas para o 

enfardamento do algodão eram produzidas a partir de fios de juta, importados da Inglaterra. 

Algum tempo depois, devido aos altos lucros gerados pelo ciclo do algodão, a indústria passa 

a produzir fios para rede. Em 1983, após 58 anos de tradição e muitos serviços prestados à 

cidade, a Marques de Almeida encerrou as suas atividades. 
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Imagem 05 – Vista da rua do Algodão, em 1920. Hoje, rua Marquês do Herval. Fotógrafo: 
João Dias. 
 

 

Fonte: Acervo do Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande. 

 

Imagem 06 – Praça do Algodão, em 1920. Fotógrafo: João Dias. 
 

 

Fonte:  

http://cgretalhos.blogspot.com.br/2012/09/publicacao-internacional-1922-some.html#.VuvnlvkrKUk. 
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Muito antes do fechamento da indústria Marques de Almeida, ainda na década de 30, a 

atividade de exportação algodoeira começou a declinar. Em matéria publicada no fascículo 4 

do Caderno comemorativo “Campina Grande 150 anos à frente” (2014, p. 4) encontramos a 

seguinte passagem: 

 

O mercado do ‘ouro branco’ na Paraíba começa a perder força a partir da 
década de 1930, período em que aumentou a concorrência nacional e 
internacional da produção de algodão. A ocorrência de pragas, como a 
lagarta rosada, e os efeitos das secas agravaram ainda mais a situação, até 
que na década de 1950 muitos produtores do agreste e do brejo já estavam 
abandonando o cultivo do algodão. 
 
No cenário internacional, o contexto já não era mais tão favorável para o 
algodão oriundo da Paraíba. A fibra produzida nos Estados Unidos voltava a 
ganhar força na exportação para a Inglaterra e a concorrência aumentou com 
a produção do algodão egípcio e asiático. No mesmo período, o estado de 
São Paulo investiu na cotonicultura devido à crise do café, na década de 
1930. 

  

Ao tempo em que a exportação de algodão era atividade em declínio na serra da 

Borborema, Campina Grande ainda vivia, entre as décadas de 30 e 40, num contexto social e 

cultural próprio às cidades ricas do Brasil: concursos de misses promovidos em clubes 

requintados; cabarés de luxo, a exemplo do Cassino Eldorado; ateliês fotográficos em 

proporções maiores que as encontradas em outras cidades do interior do país; festas de momo 

épicas que aconteciam nas ruas, agitadas ao som de charangas que mais pareciam orquestras 

de bailes chiques; além de inaugurações de obras públicas importantes, como a adutora de 

Vaca Brava, em 9 de março de 1939, que durante muito tempo foi o meio de abastecimento 

que supriu o município na sua totalidade. Em meio as folias e o desenvolvimento urbano 

Campina viveria de maneira muito intensa as discussões políticas do estado e da cidade. 

 

3.1.2 Política e polícia: dois episódios lamentáveis na serra da Borborema 

 

 Os antigos carnavais da Paraíba são rememorados, em pormenores, pelos mais 

saudosistas, que detalham não só os bailes, entre confetes e purpurinas, como também todo o 

romantismo que envolvia aquela data comemorativa. A festa de momo, ao contrário de hoje, 

não acontecia em grandes proporções unicamente na capital do Estado, mas na maioria das 

cidades do interior paraibano. Um domingo de carnaval certamente não será esquecido pelo 

povo desta Região. Foi em 1º de março de 1930, na cidade de Teixeira, que aconteceu um 

tiroteio entre Silveira Dantas e o oficial Ascendino Feitosa, sendo este último o comandante 
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da Força Policial que invadiu o referido município. Muitos estudiosos acreditam que este 

acontecimento marca, de fato, o início da Revolução de 1930. 

Se voltarmos um pouco, e analisarmos os antecedentes que fizeram implodir este 

ocorrido, entenderemos melhor o porquê da assertiva acima. O coronel José Pereira, da cidade 

paraibana de Princesa, com o apoio da maioria dos municípios do sertão, bem como das 

famílias mais poderosas da época, os Dantas e os Suassuna, rompeu com o Presidente (do 

Estado) João Pessoa, e passou a apoiar a candidatura de Júlio Prestes à Presidência da 

República. Seguem-se quatro meses numa disputa de armas. Campina Grande é ponto natural 

de apoio, pela localização geográfica, saindo desta cidade, inclusive, um carro de combate 

todo blindado, que foi planejado e montado numa oficina campinense. Todavia, defeitos de 

ordem mecânica fariam com que o veículo, construído a partir de um caminhão GMC, jamais 

chegasse à cidade de Princesa. 

As forças perrepistas de José Pereira, e as Forças Liberais de João Pessoa, travaram 

vários combates de 1º de março a 26 de julho de 1930. Quase todo o efetivo da Polícia da 

Paraíba foi mobilizado na tentativa de estancar aquele embrião contestatório, o que não foi 

possível. Uma trégua temporária só aconteceria com o assassinato de João Pessoa, em 27 de 

julho daquele mesmo ano, fato ocorrido numa tarde de sábado, na confeitaria Glória, no 

Recife. A tentativa de pacificar o Estado, que partiu do dr. Álvaro de Carvalho, substituto do 

líder morto, pois era o 1º vice-presidente, foi frustrada. Somente no dia 04 de outubro de 

1930, sob o comando do tenente Agildo Barata, é que o quartel do exército da capital foi 

tomado pelos liberais. Em Campina Grande, neste mesmo dia, o então Prefeito Lafayete 

Cavalcanti, juntamente com o dr. Severino Cruz, conseguiram semelhante feito, após longas 

negociações com as Forças aquarteladas. 

A tentativa de cobrança de impostos sobre mercadorias, bem como a indicação 

de candidatos do Partido Republicano para concorrerem na chapa de Deputados Federais por 

indicação de João Pessoa, são as principais causas apontadas como geradoras do início da 

Revolução de 30. Todavia, outros autores, a exemplo do historiador José Octávio de Arruda 

Mello (1978), acreditam que o motivo maior estaria ligado ao engajamento do Presidente do 

Estado da Paraíba na Aliança Liberal, o que diretamente comprometia os poderes exercidos 

pelos coronéis da época. Em meio a todo este reboliço, o assassinato de João Pessoa assumiu 

proporções nacionais, como enfatiza Derval Gomes Golzio (2000, p.33): “A utilização da 

morte de João Pessoa como crime político envolvendo questões nacionais foi um artifício 

utilizado pelos opositores a Washington Luís para fazer chegar ao poder Getúlio Vargas”. 
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Caminhando para as décadas de 40 e 50, ainda no campo da política, nada foi mais 

expressivo em Campina Grande que as acirradas disputas partidárias. O resultado das eleições 

nacionais de 1945, que conduziram o General Eurico Dutra (PSD) à Presidência da República, 

causou alguns desalinhamentos na esfera político-partidária da Paraíba. Como consequência 

daquele pleito, aliados de Ruy Carneiro voltaram a ocupar cargos de comando no Estado, a 

exemplo do interventor Odon Bezerra Cavalcanti, que nomeou para a Prefeitura campinense o 

dr. Severino Procópio. A evidência de Campina nas discussões da política estadual não se deu 

unicamente por ser este município um importante núcleo eleitoral, com 20.000 (vinte mil) 

votantes na época, mas também por residir nesta cidade uma figura de destaque entre os 

líderes políticos paraibanos: o então Deputado Federal Argemiro Figueiredo (UDN). 

Mesmo inferiores em número no panorama nacional, os partidários da UDN eram 

maioria no Estado. Dos doze constituintes eleitos naquele período, nove eram udenistas, 

dentre estes, dois Senadores. As articulações políticas de Argemiro se davam principalmente 

na Assembléia Nacional Constituinte, e quando não estava no Rio de Janeiro era da cidade 

serrana que o Deputado comandava a ala paraibana do seu Partido. Um dos pontos 

estratégicos de difusão das ideias políticas nas décadas de 40 e 50 em Campina Grande foi o 

edifício Esial. Localizado junto à principal praça da cidade (a Praça da Bandeira), o prédio 

comportava em algumas salas do seu 1º andar um pequeno estúdio, pertencente a José Jataí, 

um dos pioneiros no campo radiofônico da cidade. Centenas de pessoas se reuniam naquele 

tempo para ouvir “A Voz de Campina”23 através das "bocas" e cornetas da difusora.  

Mas nem só de política vivia A Voz. Números musicais, e notícias de interesses 

diversos também faziam parte da programação. Sucesso num lugar ainda desprovido de 

mídias impressas consolidadas e sem emissora de rádio. Certa feita a Prefeitura ordenou, não 

se sabe porque, a suspensão das atividades do programa, o que logo foi combatido pelo 

jornalista Cristino Pimentel. Josué Sylvestre (1982, p. 45) transcreve a carta de Cristino 

telegrafada ao interventor Odon Bezerra: 

 

Interventor Federal 
 
João Pessoa - Pb. 
 
Tendo Prefeitura determinado fechamento alto falante Praça Bandeira nesta 
cidade lugar onde grande parte população aflui toda noite ouvir músicas 
notícias hora arte vg venho apelar espírito justiça vossencia sentido ordenar 
reabertura referido alto falante vg único veículo publicidade comercial 

                                                 
23 A Voz de Campina foi um dos programas transmitidos pela difusora de José Jataí de maior 
audiência na época. 
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industrial e diversão popular não remunerada dispõe terra campinense pt 
Estou informando motivo fechamento não tem amparo legal esperando 
portanto vossencia se digne restabelecer funcionamento alegria popular 
Campina Grande. 

 
Saudações Atenciosas 
 
Cristino Pimentel 
 
Campina Grande, 5 de julho de 1946. 

 

A Praça da Bandeira, no entanto, não seria só palco de alegrias, namoros e encontros 

informativos. O dia 9 de julho de 1950 marcou fatidicamente a história de Campina Grande. 

Logo após um comício da Aliança Republicana, que tinha Argemiro como candidato a 

Governador, Renato Ribeiro como Vice, e Pereira Lira candidato a Senador, teve início uma 

outra passeata, pró José Américo de Almeida, da Coligação Democrática Paraibana, tendo à 

frente, segundo alguns próceres udenistas, os irmãos José e Demerval Trigueiro. Previamente 

proibida pelo poder policial do município, essa manifestação resultou em confronto seguido 

de tumulto mortal para alguns partidários da Coligação. Transcorridos sessenta e seis anos, as 

versões ainda não são claras, certo é que: policiais Militares e Civis participaram do confronto 

de maneira enérgica e irresponsável, "oculto" está de quem veio a ordem para tal manobra. 

Três pessoas morreram, destas pelo menos duas foram a óbito por espancamento. O fato 

lamentável, que ficou conhecido como "a chacina da Praça da Bandeira", foi comentado por 

duas longas semanas na Câmara e no Senado Federal. O fotógrafo José Cacho24 registrou todo 

o desfecho deste trágico evento (imagens 07 a 14). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Responsável por registar a maioria dos acontecimentos políticos e sociais de Campina Grande entre 
as décadas de 40 e 50 do século passado, José Cacho foi um dos fotógrafos pesquisados no nosso 
trabalho de Mestrado. 
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Imagem 07 – Início da passeata no dia 09 de julho de 1950. A partir do segundo, da esquerda 
para a direita, os candidatos Argemiro de Figueiredo (governador), Pereira Lira (senador) e 
Renato Ribeiro (vice-governador), desfilam em carro aberto. Fotógrafo: José Cacho. 
 

 

Fonte: SYLVESTRE, 1982, p. 216.  

 
Imagem 08 – Uma multidão envolve o carro que conduzia os representantes da Aliança 
Republicana, quando este passava no largo do Açude Velho, próximo ao Centro da cidade. 
Fotógrafo: José Cacho. 
 

 

Fonte: SYLVESTRE, 1982, p. 217.  
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Imagem 09 – Passeata da UDN antes do comício, na rua Miguel Couto rumo a Praça da 
Bandeira, que fica no Centro de Campina Grande. Fotógrafo: José Cacho. 
 

 

Fonte: SYLVESTRE, 1982, p. 218.  

 

Imagem 10 – Palanque udenista com os três candidatos, e, de óculos, o locutor da Rádio 
Borborema, Hilton Motta. Fotógrafo: José Cacho. 
 

 

Fonte: SYLVESTRE, 1982, p. 218.  
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Imagem 11 – No final do comício udenista os palanques e as faixas das duas coligações já 
estavam lado a lado. É neste momento que o tumulto tem início. Fotógrafo: José Cacho. 
 

 

Fonte: SYLVESTRE, 1982, p. 220.  

 

Imagem 12 – Uma das três vítimas do trágico episódio de 09 de julho de 1950. Fotógrafo: 
José Cacho. 
 

 

Fonte: SYLVESTRE, 1982, p. 222.  
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Imagem 13 – Outra vítima do fatídico episódio ocorrido na Praça da Bandeira. Fotógrafo: 
José Cacho.  
 

 

Fonte: SYLVESTRE, 1982, p. 222.  

 

Imagem 14 – Uma multidão foi ao enterro das vítimas da “chacina da Praça da Bandeira”. 
Fotógrafo: José Cacho. 

 

 

Fonte: SYLVESTRE, 1982, p. 223.  
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 Poucos anos depois, um outro episódio de sangue colocaria mais uma vez 

Campina Grande em evidência. O jovem Vereador Félix Araújo, que investigava as contas da 

Prefeitura referentes ao ano de 1952, na administração Plínio Lemos, foi brutalmente 

assassinado pouco depois de sair da Câmara Municipal, local onde realizava suas pesquisas 

para comprovar o desvio de verbas. O autor do crime foi o capanga do Prefeito que atendia 

pelo vulgo de “João Madeira”. Foragido da justiça pernambucana, o facínora se instalou em 

Campina Grande e logo foi nomeado funcionário da Prefeitura. O crime se deu no dia 13 de 

julho de 1953, às 14h30min., exatamente no ponto onde hoje funciona o prédio da Associação 

Comercial de Campina Grande, no Centro da cidade. João tentou arrebatar de Félix os 

documentos que estavam sob seus cuidados e que constituíam provas contra as presumidas 

irregularidades do Chefe do Executivo. De estatura franzina, e se sentindo ameaçado, o 

vereador sacou a arma que trazia na cintura. João, que tinha um porte físico reconhecidamente 

avantajado, tentou desarmá-lo, e em seguida dois disparos aconteceram: João Madeira saiu 

ferido na coxa; Félix Araújo foi levado às pressas para a Casa de Saúde Dr. Francisco 

Brasileiro com um tiro nas costas, apresentando secção parcial da medula.  

Passaram-se quatorze dias até que Félix não suportou os ferimentos e veio a falecer. 

Era 27 de julho de 1953, quando às sete horas da manhã o noticiário "Campina Repórter", da 

Rádio Borborema, noticiou o óbito do Vereador. Periódicos de vários Estados cobriram o 

acontecimento, que teve um dos maiores cortejos fúnebres na história da cidade. A população 

num misto de tristeza e revolta clamava por justiça para Félix. Mais uma vez o jornalista 

Cristino Pimentel, em nota publicada no Jornal de Campina, do dia 28 de julho, expressa o 

sentimento público: 

 

AMALDIÇOADO !!! 
 
Cristino Pimentel 
 
Que fizeste de Félix Araújo, Plínio Lemos? Onde o buscaste e aonde o 
levaste com as tuas maquinações? 
 
Só temos para ti, Plinio Lemos uma palavra: INGRATO!!! Essa nos sai dos 
lábios. A que nos sai do coração, a que nos sai da alma, e que há de te pesar 
na consciencia até na hora em que Tanatos te chamar, é esta: 
AMALDIÇOADO !!! TRÊS VEZES AMALDIÇOADO !!! 
 
Vai-te de nossa terra! 
 
Campina Grande te detesta! Campina Grande te despreza! 
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Foge de nós, como Judas fugiu do Mestre indo primeiro ao Templo entregar 
as moedas malditas que recebeu pela sua traição! 
 
O nosso dinheiro, o dinheiro que o povo te paga como governo há de 
queimar as tuas mãos como o calor da bala da arma de João Madeira 
queimou a medula de Félix Araújo. 
 
SÁI DE CAMPINA, PLINIO LEMOS!!! 

 

João Madeira, preso pouco tempo depois do crime, seria assassinado no dia 9 de 

setembro de 1953, dentro da própria cadeia. Queima de arquivo? É uma possibilidade, porém, 

um ato de vingança não pode ser descartado. Plínio Lemos consegue manter sua 

administração até o final, inclusive com a aprovação de suas contas (referentes ao exercício de 

1952) por decisão da Câmara de Vereadores de Campina Grande apresentada na Resolução 

nº32, de 24 de dezembro de 1954. Contudo, a vida pessoal de Plínio mudaria radicalmente. 

Alcides de Albuquerque do Ó (1999, p.270) escreveu: 

 

O Jornal de Campina publicava com destaque de que o prefeito era o 
mandante do crime e isso lhe tolhia a movimentação pela cidade. Havia o 
receio de que a prefeitura ou sua residência fossem invadidas pela 
população. Pessoas amigas do prefeito, discretamente lhe davam segurança. 
Ele, que normalmente só andava de roupa branca, teve de trocar a cor dos 
ternos. Sua cabeça branca ganhou um chapéu. Ele não tolerava tal 
transformação, porém Zoroastro advertia dizendo: 
 
- Melhor assim do que enfrentar um desastre maior. 

 

 Desde essa época os assuntos da área política são vividos em Campina Grande de 

maneira visceral pela população como um todo. Episódios da monta dos que foram relatados 

nestas linhas não continuaram acontecendo na cidade, ainda assim, como veremos adiante, a 

dobradinha política e polícia é muito comum na agenda dos periódicos campinenses e pauta 

preferida pela maioria dos repórteres fotográficos que participam desta pesquisa. Todavia, foi 

neste mesmo período que, mesmo sem se dar conta, a cidade dava os seus primeiros passos 

nos campos da educação, ciência e tecnologia, com o início das atividades da Escola 

Politécnica em 1952. 

 

3.1.3 Campina, grande pela coragem dos seus filhos 

 

 Criada pela lei nº 792, de 6 de outubro de 1952, a Escola Politécnica surgiu a partir das 

demandas nas áreas de educação e tecnologia percebidas por alguns campinenses, dentre os 



87 

 

quais destacamos Edvaldo de Souza do Ó, José Marques de Almeida Júnior, José, Lopes de 

Andrade, Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque e José Stênio Lucena Lopes. Se estabelecendo 

como o primeiro projeto de ensino superior a se consolidar na cidade, a Escola Politécnica 

iniciou as suas atividades oferecendo o curso de Engenharia Civil e, alguns anos depois, o 

curso de Engenharia Elétrica. De 1952 a 1976, tempo de sua existência, a Poli mudou de lugar 

pelo menos duas vezes, até que em 1959 fixou endereço na rua Aprígio Veloso, no bairro de 

Bodocongó, e, em 1970, tornou-se campus II da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

atualmente Universidade Federal de Campina Grande. 

 Dentre os nomes que protagonizaram o avanço do ensino superior em Campina 

Grande destacamos dois: Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque e Edvaldo de Souza do Ó. O 

primeiro além de participar efetivamente no grupo que criou a Escola Politécnica, foi Diretor 

desta Instituição iniciando a sua gestão em 1964; Reitor da UFPB (1976 – 1980); e Presidente 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) entre os anos de 

1980 a 1985. Também encabeçou o processo de criação de parques tecnológicos no país, 

dentre os quais o Parque Tecnológico da Paraíba, em 1984. Ainda sobre as ações de Lynaldo 

Cavalcanti no campo da educação e tecnologia, Montenegro, Silva e Torres (2014, p. 11) 

destacam: 

 

Criou novos cursos de graduação, curso de especialização e de pós-
graduação em nível de Mestrado. Sendo sua mais decisiva contribuição à 
Politécnica e região a coordenação do processo heroico de aquisição do 
primeiro computador da região Norte-Nordeste, em 1967. Campina Grande 
possuía um dos cinco computadores existentes em todo o Brasil. Foi uma 
grande ousadia a compra do IBM 1130, tendo para isso enfrentado a 
oposição do Reitor da UFPB de então, Guillardo Martins. 
 
A aquisição do IBM 1130 significou para a Escola Politécnica o desafio de 
estar na mesma condição que as principais instituições de ensino e pesquisa 
do Brasil da época. [...]. O investimento em capacitação dos docentes da 
Politécnica em Mestrado e Doutorado nos centros de excelência do Brasil, 
Estados Unidos e Europa foi fundamental para que os cursos de Engenharia 
Elétrica e Ciência da Computação contribuíssem para Campina se tornar, a 
partir dos anos 1980, uma referência em tecnologia e produção de software, 
chegando a ganhar a alcunha de cidade high tech [...]. 

 

Edvaldo de Souza do Ó, por seu turno, foi um dos maiores empreendedores da história 

de Campina Grande. Além da sua contribuição para a Escola Politécnica, Edvaldo criou a 

Universidade Regional do Nordeste, a Bolsa de Mercadorias de Campina Grande e reativou o 

jornal Gazeta do Sertão. Some-se a estes feitos a sua participação efetiva na organização de 

empreendimentos como a Companhia de Habitação da Borborema (COAHAB); Companhia 



88 

 

de Eletricidade da Borborema (CELB); Companhia de Águas e Esgotos da cidade 

(SANESA); Companhia de Industrialização de Campina Grande (CINGRA); e Federação das 

Indústrias da Paraíba (FIEP)25, para citar alguns. 

Como o nosso foco neste tópico está voltado para a educação e tecnologia, é 

importante destacar a história da Universidade Regional do Nordeste (URNE) que começa em 

1965 com as articulações entre Edvaldo do Ó, o sociólogo Lopes de Andrade e o então 

prefeito de Campina Grande Williams Arruda. Os dois primeiros entregaram ao Chefe do 

Executivo um relatório que detalhava o panorama do ensino superior na cidade, mostrando a 

necessidade de expansão das atividades neste setor. No ano seguinte, em 15 de fevereiro, o 

prefeito Williams Arruda enviou à Câmara Municipal de Campina Grande o Projeto de lei que 

criava a Universidade Regional do Nordeste. 

Posteriormente, os mesmos mentores da URNE criaram a Fundação Universitária do 

Nordeste (FURNE), que funcionaria como mantenedora da Instituição de Ensino e seria 

presidida pelo Reitor da Universidade. Uma das importantes contribuições da Fundação foi 

criar, em setembro de 1967, o Museu de Artes Assis Chateaubriand, cujo acervo foi doado 

pelo jornalista homenageado. Ainda sobre a fase inicial da URNE, encontramos no fascículo 5 

do Caderno comemorativo “Campina Grande 150 anos à frente” (2014, p. 7-8), cujo tema é 

“Cidade da educação, ciência e tecnologia”, as seguintes passagens:  

 

Na primeira reunião do Conselho Universitário da Furne, em abril de 1966, 
Williams Arruda foi escolhido para ser o primeiro reitor da Furne, tendo 
como vice o economista Edvaldo do Ó, que acabou assumindo a reitoria três 
meses depois. 
 
[...] 
 
O reitorado de Edvaldo do Ó durou até 10 de abril de 1969, quando foi 
cassado pela intervenção militar, que tomou as rédeas da administração 
municipal com a nomeação do General Manoel Paz de Lima como 
interventor. 

 

 Mesmo com um tempo relativamente curto na gestão da URNE Edvaldo deixou 

marcas de progresso significativas na Instituição. A Universidade cresceu e foi estadualizada 

por intermédio da lei nº 4.977, de 11 de outubro de 1987, passando a se chamar Universidade 

Estadual da Paraíba. Fato atípico neste ato, a semelhança do que aconteceu com a FIEP, é que 

                                                 
25 “Como se sabe, esta cidade [Campina Grande] sempre se destinguiu [sic.], por sua capacidade 
empresarial no campo da Indústria, em toda a Região, sendo, por muito tempo, o principal polo de 
indústrias do Estado. Tanto é que a sede da Federação das Indústrias da Paraíba – FIEP é instalada em 
Campina”. (SILVA, 1999, p. 81-82). 
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uma cidade do interior do estado é sede principal da Universidade e não a capital. Mesmo 

com a expansão da UEPB, que criou o campus V em João Pessoa, a sede da Reitoria 

permanece em Campina Grande. O campus I chama-se “Edvaldo de Souza do Ó”. 

 Campina Grande (imagem 15), com área territorial de 594,182 km² e população 

estimada em 405.072 habitantes26, possui 17 Instituições de Ensino Superior27 (sendo três 

públicas, UFCG, UEPB e o IFPB, Instituto Federal da Paraíba), além de “72 instituições de 

ensino médio, sendo 21 escolas privadas; 596 instituições de ensino fundamental, sendo 125 

escolas privadas”. (MONTENEGRO, SILVA e TORRES, 2014, p. 10). Estes dados, todavia, 

não repercutem na totalidade os resultados de uma trajetória de investimentos em educação, 

ciência e tecnologia que teve início na segunda metade do século passado. 

 

Imagem 15- Vista parcial de Campina Grande a noite. A cidade às margens do Açude Velho. 
Fotógrafo: Cláudio Goes. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Cláudio Goes cedido ao pesquisador. 
 

 

                                                 
26 Disponível em: 
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=250400&search=paraiba|campina-
grande|infograficos:-informacoes-completas. Acesso em: 4 mar. 2016. 
 
27 Disponível em: http://emec.mec.gov.br/. Acesso em: 29 fev.2016. 
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3.1.4 Campina é notícia, no Brasil e no mundo 

 

 Agregada a sua vocação para a indústria, o comércio, a cultura28 e a educação, 

Campina Grande passa a despontar já no final do século XX como polo tecnológico de 

referência nacional e internacional, seja em nível de pesquisa ou produção de alta tecnologia. 

Como resultado concreto daquilo que descrevemos no tópico anterior, encontramos hoje uma 

cidade pujante que repercute positivamente na formação de profissionais para trabalhos de 

alta complexidade e que continua investindo e crescendo com novas unidades formadoras. 

Destacamos algumas publicações importantes que reforçam a nossa assertiva. 

 A revista Newsweek de abril de 2001, em matéria com chamada de capa que anuncia 

“9 cidades tecnológicas” no contexto mundial, cita Campina Grande como uma das tais 

(imagens 16 e 17). Esta cidade foi a única da América Latina a ser mencionada na 

reportagem, aparecendo entre nomes como Oakland e Akron (USA), Suzhou (China) e 

Barcelona (Espanha). Segue um parágrafo do texto: 

 

Num local de clima seco do Nordeste do Brasil existe um oásis de chuva e 
oportunidade. Meio século atrás, comerciantes de Campina Grande 
importavam prensas de algodão para construir um centro têxtil líder. Agora, 
esse lugar no meio do nada hospeda 50 empresas que fazem de tudo, de 
softwares a painéis eletrônicos. Campina Grande define o padrão de 
tecnologia do setor para o Brasil. (ROGERS; MARGOLIS, 2001, p. 31, 
tradução nossa). 

  

Dois anos depois Campina voltaria às páginas do mesmo periódico, desta feita aparece 

em duas matérias num mesmo fascículo (imagens 18 a 21). Na primeira reportagem a cidade 

é citada indiretamente através da divulgação do trabalho da EMBRAPA algodão, que 

desenvolveu pesquisas que resultaram em fibras de algodão colorido. Na página 

imediatamente posterior nos deparamos com texto intitulado “Grátis para todos”, onde a 

ênfase da matéria é destacar softwares de boa qualidade que podem ser utilizados 

gratuitamente por pessoas físicas ou jurídicas. Entre as linhas redigidas encontramos a 

seguinte passagem: 

 

Recentemente o fenômeno tem se espelhado pelo Brasil, com varejistas, 
banqueiros chegando até mesmo a atrapalhar a poderosa Microsoft. "Fale 

                                                 
28 Nesta parte do trabalho optamos por não escrever sobre atividades culturais importantes para a 
cidade, a exemplo da festa de São João, que dura 30 dias e disputa com o município pernambucano de 
Caruaru o título de “maior São João do mundo”. Como os festejos juninos são pauta obrigatória para 
os repórteres fotográficos, esse tema será apresentado em capítulo posterior.  
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com nove em cada 10 pessoas no negócio de software e você vai ouvir 
reclamações sobre o Windows", diz Alexandre Moura , que dirige a Light- 
Infocon, um fabricante de software de banco de dados, em Campina Grande, 
Vale do Silício brasileiro. (MAHLOW; MARGOLIS, 2003, p. 59, tradução 
nossa). 

   

Imagem 16 – Capa da Newsweek referente a 30 de abril de 2001. 
 

 

 
Fonte: Acervo do Prof. Fabio Bezerra (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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Imagem 17 – Campina Grande, única cidade da América Latina citada na matéria da 
Newsweek . 
 

 
 
Fonte: Acervo do Prof. Fabio Bezerra (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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Imagem 18 – Capa da Newsweek referente ao período de 30 de junho a 7 de julho de 2003. 
 

 
 

Fonte: Acervo do Prof. Fabio Bezerra (UFCG) cedido ao pesquisador. 
 

Imagens 19 e 20 – Matéria intitulada “Grátis para todos”, onde Campina Grande é citada 
mais uma vez em nível internacional. 
 

  

 

Fonte: Acervo do Prof. Fabio Bezerra (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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Imagem 21 – Detalhe da matéria onde a Cidade de Campina Grande é mencionada. 

 

 

 
Fonte: Acervo do Prof. Fabio Bezerra (UFCG) cedido ao pesquisador. 
 

 

No Brasil, a edição 2081 da revista VEJA, publicada em 2008, destaca Campina 

Grande como produtora de softwares para banco de dados de alta complexidade, a exemplo 

dos utilizados em investigações policiais. Com aproximadamente 100 empresas na área de 

tecnologia da informação a cidade também se destaca por um outro dado que, mais uma vez, 

repercute o crescimento da semente plantada em meados do século passado pelos visionários 

que buscaram agregar ao potencial da cidade investimentos em educação, ciência e 

tecnologia: 

 

O que faz indianos, franceses e americanos escolher Campina Grande, 
cidade encravada no sertão da Paraíba, para viver? O engenheiro americano 
Hunter Hagewood, 33 anos, que em 2003 chegou lá com a mulher e os dois 
filhos explica: “Moramos num lugar onde sobram empregos de alto nível e 
temos a chance de experimentar uma autêntica vida brasileira”. [...]. A 
presença deles é decisiva para que Campina Grande tenha se tornado o lugar 
do país com o maior número proporcional de Ph.Ds. – um para cada 669 
habitantes, cinco vezes a média brasileira. Além de terem boas chances de 
emprego, esses doutores vivem no meio do sertão porque ali está a 
Universidade Federal de Campina Grande, uma das melhores do mundo em 
TI. (2008, p. 160).  

 

 A pesquisadora Patrícia Rios publicou, em 2009, um artigo intitulado “Estratégias de 

comunicação voltadas para Ciência e Tecnologia na cidade de Campina Grande”. Neste 

trabalho a autora apresenta as relações entre ciência, jornalismo, sociedade e cotidiano. Com o 
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objetivo de situar os leitores no contexto da cidade, Rios (2009, p. 4-5) lança mão de alguns 

dados que realçam o potencial de Campina em ciência e tecnologia: 

   

A primeira fábrica de software instalada na cidade foi em 1983, (hoje são 
mais de 100) [sic.] no ano seguinte, foi a vez da criação da Fundação Parque 
Tecnológico da Paraíba que desde o início deu origem a mais de 60 
empresas de tecnologia (OCTÁVIO, 1994; FUNDAÇÃO 2008). Campina 
Grande continua atraindo investimentos para pesquisas nas áreas de Ciência 
e Tecnologia, empresas do porte da Hewllet Packard (HP), Petrobrás, Chesf, 
Motorola, entre outras financiam pesquisas nas áreas de exatas. 
Recentemente (junho, 2009), a cidade foi beneficiada pela Rede 
Metropolitana Comunitária de Ensino e Pesquisa de Campina Grande (Metro 
CG) [a autora explica, em nota de rodapé, que “A Metro-Cg é uma rede de 
comunicação de dados de alta velocidade (gigabit), implantada em Campina 
Grande, Ponto de Presença RNP na Paraíba (POP-PB)]. 

 

 E mais a frente complementa: 

 

[...] o projeto OurGrid do Laboratório de Sistemas Distribuídos (LSD) da 
UFCG foi referência na Newsweek. O projeto tem como meta o 
desenvolvimento de tecnologia para apoiar várias áreas da ciência que 
precisam usar de forma intensiva, computadores ligados em redes. Uma das 
aplicações práticas e um bom exemplo de uso do OurGrid é desenvolvida 
pelo projeto SegHidro que ajudar [sic.] a resolver o problema de segurança 
hídrica no semi-árido brasileiro através da otimização de serviços de 
previsões meteorológicas e hidrológicas (WERTH, 2009). 

 

  Essa Campina Grande cosmopolita, que ao compasso dos tempos vem sabendo 

aproveitar as oportunidades que a localização geográfica e o espírito empreendedor dos seus 

habitantes tem lhe proporcionado, não é só objeto de notícias, mas também produz notícias 

que ajudam no processo de construção histórica e compreensão do que é essa cidade. Como 

veremos nas linhas que seguem, a história da imprensa em Campina Grande começou ainda 

no século XIX, em consonância com uma conjuntura que transitava entre movimentos 

reivindicatórios e uma nova era republicana que estava começando no Brasil e que permanece 

até hoje. 
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3.2 A IMPRENSA EM CAMPINA GRANDE 

 

 No artigo “História e poder nas páginas de um jornal: 1971/2011”29 em que o 

historiador Luciano Mendonça de Lima (2011) trata dos 50 anos do Jornal da Paraíba, há uma 

passagem que aponta para o início do jornalismo impresso na cidade de Campina Grande. De 

acordo com Lima, o semanário Gazeta do Sertão (imagem 22), criado pelo bacharel Irineu 

Joffily e pelo engenheiro Francisco Soares Retumba Filho, foi o pioneiro. Imbuído de um 

espírito próprio àquela época e se colocando como instrumento de oposição, a favor do povo, 

o jornal durou pouco menos de dois anos. Ainda assim deixou marcas relevantes, tanto que 

foi reativado por mais duas vezes no século posterior (imagem 23), sendo a última em 1981, 

como veremos ainda neste capítulo. 

 

Pois foi com a publicação do primeiro número da “Gazeta do Sertão” [...] em 
01 de setembro de 1888 que tinha início a história da imprensa em Campina 
Grande. Com o subtítulo “Órgão Democrático”, o periódico e seus 
articuladores se envolveram profundamente com as questões de seu tempo, a 
exemplo da luta pelo fim da escravidão e a batalha pela implantação do 
regime republicano em substituição ao Império político carcomido pelas 
contradições da época. Por conta deste engajamento seus proprietários 
pagaram um preço alto, pois com a ascensão ao poder em âmbito local e 
estadual das forças hegemônicas do novo arranjo político, o jornal teve um 
fim melancólico em 1891, ao ser empastelado pelos correligionários locais 
de Venâncio Neiva, então presidente do Estado. 

 

A sina de uma curta existência que marcou a trajetória da Gazeta na sua primeira fase 

parece acompanhar outras iniciativas da mesma envergadura até meados do século XX, quer 

fossem noticiários de situação ou de oposição ao ideário político vigente. Até onde 

conseguimos constatar, apenas o “Correio de Campina” (imagem 24), fundado por Cristiano 

Lauritzen em 1911 e continuado por seu filho, Ernani Lauritzen, após a morte do pai em 1923, 

teve vida longa. Este periódico circulou até 1932, perfazendo um total de 21 anos de 

existência. 

 

 

 

 

                                                 
29 Disponível em: 
http://www.ufcg.edu.br/prt_ufcg/assessoria_imprensa/mostra_noticia.php?codigo=12875. Acesso em: 
07 mar. 2016. 
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Imagem 22 – Primeira impressão do jornal Gazeta do Sertão, lançado em 1º de setembro de 
1888. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande – PB. 
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Imagem 23 – Segunda fase do jornal, tendo à frente Hortencio Ribeiro. Lançado em 1923, o 
periódico circulou por apenas cinco meses. Reprodução: Paulo Matias.   
  

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande – PB. 
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Imagem 24 – O jornal Correio de Campina foi o que mais tempo permaneceu em atividade 
em Campina Grande na primeira metade do século XX. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande – PB. 
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Ainda neste breve panorama da história da imprensa em Campina Grande, do seu 

início até os anos 50 do século posterior, destacamos duas outras informações importantes no 

contexto da pesquisa. A primeira é que, mesmo com uma demanda proporcionalmente maior 

para jornais de circulação semanal e mensal, já neste período constatamos pelo menos um 

impresso de circulação diária, o “A Voz do Dia – Orgão Anti-Facista” (imagem 25). Não 

sabemos se este periódico iniciou as suas atividades como jornal semanal e se tornou diário 

com o passar dos anos, uma vez que só tivemos acesso a algumas poucas publicações do ano 

III. O que constatamos com clareza foi que o teor político balizou a linha editorial deste meio, 

característica que, por sinal, é marca registrada na relação mídia impressa e política partidária 

na Paraíba, com mais força em Campina Grande. 

 Outra informação, que reforça o que já escrevemos na Introdução deste trabalho, são 

as imagens publicadas no jornal “Voz da Borborema”, inaugurado no dia 16 de julho de 1937. 

Em matéria intitulada “Abastecimento de agua e saneamento em Campina Grande – A grande 

aspiração de um pôvo, a maior obra de um govêrno”, datada de 9 de março de 1939, 

encontramos duas imagens que, uma vez ampliadas, revelam parcialmente as fontes que as 

produziram. Na fotografia superior, feita em Campina Grande, verificamos um carimbo a 

partir do qual conseguimos ler “Foto Studio”. Na imagem que fica logo abaixo, produzida em 

João Pessoa, percebemos uma assinatura em que a única palavra que deciframos com alguma 

clareza é “Stuckert” (imagens 26 a 28). De acordo com Farias (1985, p. 31): 

 

O professor Eduardo Stuckert, uma das maiores expressões artísticas e 
técnicas que já possuiu esta Cidade [João Pessoa] era docente do Liceu 
Paraibano (Universidade da época). Suíço de nascimento, deixou um legado 
a seus filhos, o seu nome legendário, sendo seguido por todos, como 
fotógrafos de renome, até a segunda geração, seus filhos: Manfredo, Gilberto 
e Roberto Stuckert, tendo este último sido fotógrafo dos oito últimos 
Presidentes da República. 

 

E Lira (1997, p. 63 e 66) acrescenta: 

 

O Foto Stuckert funcionava no andar térreo, nos fundos do prédio, para que 
se pudesse aproveitar o máximo da luz natural, pois na época não existia luz 
elétrica na capital, que só veio a receber seus benefícios em 1912. Os 
estúdios fotográficos da cidade ainda vão usar luz natural até o início dos 
anos 40. 
 
[...] 
 
Na década de 30, passou as atividades do foto para seus filhos. O velho 
Sturckert morreu em1945 no Rio de Janeiro, para onde viajara em busca de 
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tratamento. Gilberto, o único dos três filhos que ficou no estado, continuou à 
frente do Foto Sturckert por mais cinco décadas, realizando também 
reportagens sociais. 

 

Imagem 25 – O periódico A Voz do Dia foi um dos primeiros jornais a circular diariamente 
na Rainha da Borborema. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande – PB. 
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Imagem 26 – O jornal campinense A Voz da Borborema publica matéria que trata sobre as 
obras referentes ao abastecimento de água e saneamento na cidade de Campina Grande. 
Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande – PB. 
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Imagens 27 e 28 – Uma vez ampliadas, as fotos revelam assinaturas referentes aos 
prestadores de serviços que atuaram em Campina Grande e João Pessoa na reportagem citada. 
Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 

Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande – PB. 
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Em outubro de 1957 Campina Grande vivenciou um acontecimento que se tornaria um 

marco na história da imprensa da cidade, a inauguração do Diário da Borborema, pertencente 

a cadeia dos Diários Associados de Assis Chateaubriand. Contudo, alguns jornais produzidos 

na capital do estado já circulavam na Rainha da Borborema e, alguns anos mais tarde, 

abririam sucursal nesta cidade. Entre estes temos o estatal “A União” e o “Correio da 

Paraíba”, que além de terem aportado em Campina com as suas redações, conseguiram o feito 

de alavancar e manter um modelo de distribuição que foi fonte de inspiração para os 

periódicos que vieram depois. Passaremos a fazer uma curta exposição, em ordem 

cronológica de fundação, dos periódicos que fazem parte desta pesquisa por terem em seus 

quadros repórteres fotográficos contratados. A sequência obedecerá a seguinte ordem: A 

União, Correio da Paraíba, Diário da Borborema, Jornal da Paraíba e Gazeta do Sertão. 

 

3.2.1 A União 

 

 Mesmo tendo nascido em berço oficial, o jornal A União também se destacou, ao 

longo dos seus 123 anos, nas áreas gráfica e literária. Fundado em 2 de fevereiro de 1893 por 

Álvaro Machado (imagem 29), presidente da província da Paraíba por designação do 

presidente da República Floriano Peixoto, o periódico tinha a função maior de ser o meio pelo 

qual a gestão de seu fundador fosse propagada. Daí porque é comum encontrar nas primeiras 

edições do jornal um misto de notícias do cotidiano com notas oficiais do gestor Machado. 

Desde o seu início foi publicado pela tipografia da Imprensa Oficial, com máquinas 

compradas ao sr. Luiz Batista da Silva Júnior e material gráfico importado da Alemanha. 

 Alguns anos mais tarde A União é dissociada da Imprensa Oficial. O primeiro diretor 

dos dois órgãos em simultâneo foi o poeta Carlos Dias Fernandes que, a convite do então 

presidente da Paraíba Castro Pinto, ficou à frente do periódico por quinze anos (1913 a 1928). 

A partir de então o jornal contaria com colaboradores renomados, a exemplo de Assis 

Chateaubriand e José Lins do Rêgo. Talvez tenha sido neste período que A União tenha 

percebido, para além da sua vocação política, a veia literária, que apareceria com mais força 

em 1949 a partir do suplemento Correio das Artes. De acordo com o jornalista Xico Nóbrega 

em entrevista que concedeu a Araújo (2006, p. 28): 

 

1949 foi o ano de criação do suplemento Correio das Artes. Naquele tempo o 
jornal tinha muitas parcerias e recebia muitas colaborações de poetas, 
intelectuais, com poesias, artigos, comentários de romances, então o jornal 
achou que estava sufocado com muitos textos literários e artigos, então eles 
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resolveram separar a parte informativa da parte literária do jornal A União, 
criando o Correio da Artes, passando a circular em todo o Estado, pelo 
nordeste e o Brasil, através dos poetas e intelectuais que recebiam esses 
suplementos. 

 

 Assim como foi com o Correio das Artes, um outro elemento colocaria o jornal em 

evidência no século XX: o projeto gráfico-editorial. Da mesma forma que a semente lançada 

anos antes pelo poeta Carlos Dias resultou no suplemento que citamos, as mudanças gráficas 

também começaram a acontecer muito antes do boom gráfico-editorial d’A União. O jornal 

foi o primeiro periódico de circulação diária a utilizar fotografia colorida na década de 80 na 

Paraíba (ARAÚJO, 2006). No ano de 2006 A União experimentaria o ápice da revolução no 

seu projeto gráfico que teve início em 2003, com a contratação do jornalista Cícero Félix que, 

em 2001, quando ainda trabalhava no Diário da Borborema, foi prêmio Esso de Jornalismo. 

Ainda que com algumas modificações, o que foi implementado naquele ano repercutiu até 

2012 (ano limite da nossa pesquisa). 

 O que chama atenção no projeto gráfico-editorial implementado neste período é a 

ênfase dada à imagem no contexto da notícia (imagem 30). Cícero Félix, em entrevista 

concedida ao jornal A União no dia 9 de setembro de 2003, transcrita no trabalho de Araújo 

(2006, p. 32), ressalta: 

 

Esse projeto usa bastante a imagem. Ou seja, coloca fotografias grandes, 
com detalhes recortados, que chamam a atenção do leitor. Por quê? Em 
recente pesquisa do Instituto Gallup, apresentada em congresso de design em 
Belo Horizonte (MG), a imprensa chama a atenção do leitor nessa ordem: 
imagem, legenda, manchete, título e, depois, o texto. Exatamente nessa 
ordem. O que a gente está fazendo não é especulação. É uma preocupação 
baseada em pesquisa, salientou. O novo conceito de A União não abre 
espaço para a competição com os outros jornais. A intenção é prestar serviço 
à comunidade, mostrando o que a Paraíba tem melhor e o paraibano não 
conhece. 

 

 Mesmo com as qualidades que destacamos nesse periódico centenário, o problema em 

relação aos arquivos da empresa é um capítulo à parte. Na sucursal, em Campina Grande, é 

inexistente. O que torna a pesquisa neste jornal ainda mais difícil é o fato dos repórteres 

fotográficos terem vínculo com a Secretaria de Comunicação do Estado, e não com o 

periódico. É muito comum encontrar imagens produzidas por fotojornalistas da sucursal em 

Campina Grande apenas com o crédito “SECOM”. A dificuldade de acesso ao acervo de 

imagens produzidas pelos fotógrafos da sucursal na cidade é tamanha que, mesmo contando 

com dois fotógrafos que tiveram passagem pelo jornal e um que ainda atua no periódico, só 
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tivemos contato com os arquivos deste último que, por iniciativa própria, guarda as imagens 

que produz. 

 

Imagem 29 – Primeiro exemplar de A União, fundado em 2 de fevereiro de 1893. 
 

 

Fonte: http://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/jornal-a-uniao/1893-e-1895/1893/a-uniao-02-
02-1893.pdf/view  
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Imagem 30 – Capa de exemplar referente a fevereiro de 2009, ainda repercutindo o projeto 
gráfico-editorial que começou a ser implementado em 2003. 
 

 
Fonte: http://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/jornal-a-uniao/2011-a-2015/2009/fevereiro/26-
02-2009.pdf/view  
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3.2.2 Correio da Paraíba 

 

 Outro periódico que possui sucursal na Rainha da Borborema, sendo que este desde a 

sua fundação, é o Correio da Paraíba. Santos (I. S.), parafraseando Araújo (1983), registra: 

“[...] desde o seu início, o jornal já possuía sucursais em algumas cidades do Brasil. No Rio de 

Janeiro, o diretor era Ascendino Leite e Mário Raposo como gerente. Na cidade de Campina 

Grande, Milton Paiva era o diretor do jornal e Caetano Dantas o gerente” (2005, p.61). 

Fundado em 5 de agosto de 1953 por Teotônio Neto, o jornal inicia as suas atividades com 

periodicidade semanal, mas alguns meses depois, dada a aceitação do público leitor 

paraibano, passa a ser diário. Anuncia na manchete principal de sua primeira edição uma 

lamentável notícia que vem de Campina Grande intitulada “Luto e silêncio na cidade serrana” 

(imagem 31). Tratava-se do trágico final que teve o vereador Félix Araújo, envolvido no 

episódio político que descrevemos linhas atrás. Aliás, quase toda primeira página deste 

fascículo inaugural é tomada de notícias da área Política. A trajetória deste meio de 

comunicação até o final da década de 60, ao contrário do que parecia anunciar a sua primeira 

edição, aponta para um jornal que desponta naquele período como o melhor do ponto de vista 

de uma postura política-ideológica independente. Destacamos a seguinte citação de Araújo 

(1983, p. 290): 

 

Por toda a década de 60, mesmo nos momentos mais cruciais de 
amordaçamento à imprensa, por parte do poder militarista instalado com a 
Revolução de 31 de março de 1964, o Correio da Paraíba foi exemplar em 
seu comportamento. Se não podia “gritar”, também não se “encolhia”. 
Tampouco parecia está a venda ou a serviço da ditadura armada. 

 

 Mesmo passando por dificuldades financeiras, o Correio atravessou o período da 

ditadura sem interromper as suas atividades. Em 1980 é adquirido pelos jornalistas Paulo 

Brandão e Roberto Cavalcanti e, quatro anos depois, já era Sistema Correio, contando 

também com uma emissora de rádio. Em dezembro de 1984, com a morte de Paulo Brandão, 

Roberto Cavalcanti, ladeado por jornalistas de referência no estado da Paraíba, assume a 

reponsabilidade de gerir o sistema. Com 63 anos de existência o jornal Correio da Paraíba é o 

mais antigo meio de um complexo empresarial de comunicação que hoje conta com 13 

emissoras de rádio, 2 emissoras de TV30 e mais um jornal impresso de notícias populares, o 

Já. 

                                                 
30 A TV Correio foi a primeira no Estado a adotar tecnologia HD nas suas transmissões. 
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Imagem 31- Primeiro exemplar do Correio da Paraíba, publicado em 5 de agosto de 1953. 
Digitalização: Paulo Matias. 
  

 

 
Fonte: Revista comemorativa “Correio da Paraíba: 60 anos em dia com a história”. 
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Conquanto tenha ocorrido toda essa evolução empresarial, o arquivo de fotografias 

analógicas do Correio da Paraíba, que está localizado em João Pessoa, é condicionado de 

maneira ainda muito precária. De acordo com o relato de Silva (2014, p.16): 

 

O armazenamento do acervo fotográfico, em meio físico, é feito por meio de 
caixas de papelão, com uma identificação do lado de fora da caixa- acerca do 
que tratam as fotos. [...]. A estrutura física do local é inadequada, visto que 
não há espaço suficiente para organizar as caixas. Entretanto, é um dos 
melhores locais onde o acervo já esteve. O ambiente não é climatizado, 
contém apenas uma janela, que sempre fica aberta, causando vários danos ao 
acervo, como poluição do ambiente com poeira e microrganismos. 

 

Um pouco mais a frente Silva acrescenta: “Assim, podemos inferir que a fotografia é tratada 

pelo jornal como produto mercadológico: a principal preocupação é de que ela servirá de 

ilustração para a matéria do dia seguinte ou para matérias de anos à frente”. (2014, p. 18). 

 O Correio seguiu o fluxo de modernização pelo qual passaram a maioria dos 

impressos que circulam em Campina Grande (imagem 32), mas além da modernização 

gráfico-editorial o jornal se destaca por uma outra característica: a capacidade de distribuição 

nas principais cidades paraibanas, do litoral ao alto sertão. Assim também é com os sinais de 

rádio e televisão do sistema Correio. Mais uma vez em contraste com a evolução do sistema, 

podemos verificar, em publicação de 2013 alusiva ao sexagésimo aniversário do jornal, 

intitulada “Correio da Paraíba: 60 anos em dia com a história”, o estado em que se encontram 

alguns impressos do acervo do Correio, tendo em conta as reproduções expostas neste 

caderno de memórias, ainda que estas visivelmente tenham passado por um processo de 

melhoramento digital (imagens 33 e 34). 
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Imagem 32 – Publicação do dia 5 de abril de 2008. O Correio, seguindo a tendência da 
maioria dos jornais, privilegia as imagens em conexão direta com as manchetes. 
Digitalização: Paulo Matias.  
 

 

 
Fonte: Revista comemorativa “Correio da Paraíba: 60 anos em dia com a história”. 
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Imagens 33 e 34 – Os exemplares impressos do Correio da Paraíba, mesmo passando por um 
tratamento digital, não escodem as condições ruins de arquivamento. O exemplar da esquerda 
é de 1971, e a imagem da direita data de 1998. Digitalização: Paulo Matias. 
 

  

 
Fonte: Revista comemorativa “Correio da Paraíba: 60 anos em dia com a história”. 
 

 

3.2.3 Diário da Borborema 

 

 Contrariando a informação que encontramos em todos os trabalhos que conseguimos 

pesquisar sobre a história da mídia impressa em Campina Grande, o Diário da Borborema não 

foi o primeiro periódico campinense de circulação diária. Como já afirmamos, A Voz do Dia 

já estampava na sua capa o seguinte dado: “Diário matutino” (cf. imagem 25). Por outro lado, 

como também já afirmamos algumas linhas atrás, o dia 2 de outubro de 1957 passaria a ser 

um marco na história da mídia impressa da Rainha da Borborema, pois foi nesta data que, o 

então senador paraibano Assis Chateaubriand, consumou uma promessa feita ao povo 

campinense de fundar na cidade um jornal diário vinculado aos Diários Associados (imagens 

35 e 36). Segundo Araújo (199?, p. 16), o Diário da Borborema: 
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Imagem 35 – Primeira página do Diário da Borborema nº 1. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande – PB. 
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Imagem 36 – A página 8 do caderno 1 traz mais imagens da inauguração do DB, 
provavelmente feitas pelo fotógrafo José Cacho. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 
 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande – PB. 
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Já nasceu pertencendo à cadeia de Diários Associados, por inspiração do 
próprio Assis Chateaubriand. O primeiro número do DB saiu com 7 
cadernos e 56 páginas. João Gusmão Bastos e João Calmon foram seus 
primeiros diretores, de uma dedicação notável. Epitácio Soares, Antônio 
Barroso Pontes, Osmário Lacet, Raymundo Asfora e Orlando Tejo, figuram 
em sua fase inicial. 

 

 Nesta síntese queremos destacar três fases que marcaram a existência do DB: a 

primeira foi no início da década de 70, quando o parque gráfico da empresa foi totalmente 

destruído por Edson Gaudêncio, decorrendo desse fato a necessidade de impressão do jornal, 

a partir de então, em gráfica localizada na capital do estado e, alguns anos depois, nas oficinas 

do Diário de Pernambuco, em Recife - PE. A segunda fase tem relação com o projeto gráfico-

editorial do jornal, que tem início nos anos 90 e culmina com o prêmio Esso de jornalismo no 

ano de 2001. Finalmente, a crise que já no início do século XXI começa a sitiar o DB e que 

culmina com o seu fechamento em fevereiro de 2012. 

 Sobre o fato ocorrido no final de julho de 1970 (imagem 37), temos o seguinte relato: 

 

No decorrer dos anos, o DB passou por diversas dificuldades que o fizeram 
perder por um tempo a hegemonia que havia garantido no início. A primeira 
adversidade significativa ocorreu quando o jornal publicou uma notícia sobre 
a instalação de uma vaca leiteira eletrônica para o atendimento da merenda 
escolar em Campina Grande. O setor público que coordenaria essa atividade 
tinha como responsável a esposa do Sr. Edson Gaudêncio que, acometido de 
crise cirrótica, viu na matéria jornalística uma ofensa a sua mulher. 
 
Na sua concepção o jornal estaria chamando-a de “vaca leiteira”. Em 
conseqüência desse incidente, o jornal foi empastelado pelo Sr. Edson 
Gaudêncio, ficando semanas sem funcionar. A partir daí, o DB passou a ser 
impresso nas oficinas do jornal O Norte em João Pessoa. (LIMA; SILVA; 
SILVA, 2011, p 4). 

 

 Em 1973 o DB, que já havia mostrado a sua vocação como um meio de utilidade 

pública de massa para a sociedade campinense, retoma a liderança no mercado de impressos, 

destacando-se também pela qualidade gráfica com a inauguração do seu sistema de 

composição e impressão em off-set, no dia 10 de agosto daquele ano. Ainda no campo gráfico, 

o jornal voltaria a se destacar na década de 90 com a impressão de fotos coloridas. Se 

cronologicamente o jornal estava uma década atrás de A União na publicação de imagens 

coloridas, no investimento para contratação de profissionais na área gráfico-editorial o DB 

saiu na frente, contratando em 2001 o jornalista Cícero Félix, o mesmo que em 2003 

trabalharia o processo de renovação gráfica d’A União. O modelo proposto por Félix 

começou a ser implementado em abril de 2001, com uma dinâmica já muito próxima do 
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trabalho que implementaria dois anos depois no jornal estatal: ênfase nas imagens e 

infográficos para informar o leitor. O resultado da execução do projeto capitaneado por 

Cícero Félix no DB foi coroado com um prêmio Esso de jornalismo, na categoria Especial de 

Primeira Página, em dezembro daquele mesmo ano (imagem 38). Clementino (2004, p. 48) 

comenta sobre esse feito histórico do DB: 

 

De autoria do coordenador gráfico, Cícero Félix, a capa vencedora foi sobre 
o ataque terrorista aos Estados Unidos, no dia 11 de setembro, que foi 
publicada no dia 2 de setembro de 2001, mostrando as imagens da tragédia 
que abalou o mundo, com destaque para as torres gêmeas do World Trade 
Center em chamas e detalhe da repercussão do episódio no mundo [...]. 
 
[...] 
 
Na Paraíba, nenhum outro veículo de comunicação conquistou o Prêmio 
Esso, apenas o jornal O Norte, também conquistou um prêmio Esso, porém 
na categoria regional, em 1975, com uma reportagem do Secretário de 
Comunicação do Governo do Estado, na época o Jornalista Luiz Augusto 
Crispim. 

 

 O Diário da Borborema se destacou ainda por outras façanhas depois do prêmio Esso: 

foi o primeiro jornal de Campina Grande a ter uma repórter na área Política, Tatiana Brandão. 

Também foi o primeiro periódico na cidade a ter um staff totalmente feminino no campo do 

fotojornalismo, aliás, um dos últimos prêmios que o jornal recebeu em 2011, o AETC31 de 

jornalismo, foi conquistado com uma imagem de autoria da fotógrafa Juliana Santos (imagem 

39). Contudo, a crise que já batia a porta dos Diários Associados desde 2004, quando cerca de 

150 funcionários dos jornais Associados Diário da Borborema (Campina Grande) e O Norte 

(João Pessoa) foram demitidos, se agravou, e no dia 2 de fevereiro de 2012, com quase 55 

anos de existência, o DB encerrou o seu ciclo de publicações. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 O prêmio de jornalismo concedido pela Associação das Empresas de Transportes Coletivos Urbanos 
de João Pessoa (AETC-JP) é considerado o Oscar da imprensa paraibana. 
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Imagem 37 – Publicação de 1º de agosto de 1970, primeira edição após o empastelamento da 
gráfica do DB. Fotos publicadas: Valdi Lira. 
 

 
 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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Imagem 38 – Capa premiada do Diário da Borborema. Prêmio Esso de Jornalismo 2001, na 
categoria Especial de Primeira Página. Diagramação: Cícero Félix. 
 

 
 
Fonte: http://intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2011/resumos/R28-0076-1.pdf  
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Imagem 39 – Em matéria de capa o Diário da Borborema anuncia aquela que seria a sua 
última premiação. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da fotógrafa Juliana Santos cedido ao pesquisador. 
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3.2.4 Jornal da Paraíba 

 

 Para além das perdas materiais, o episódio da destruição da gráfica do Diário da 

Borborema em meados de 1970 trouxe consequências outras para o periódico que culminaram 

com a inauguração de um concorrente pujante, que por algumas décadas disputaria o público 

leitor da Rainha da Borborema: o Jornal da Paraíba (JP). É que como o DB passou as ser 

impresso em João Pessoa alguns campinenses não o consideravam mais um jornal da cidade, 

e foi a partir daí que os empresários José Carlos da Silva Júnior, Humberto Almeida, Júlio 

Costa, Raimundo Lira, Ademar Borges da Nóbrega, Josusmá Coelho Viana, Maurício 

Almeida, João Batista Dantas, João Rique Ferreira e Artur Monteiro começaram a articular 

um projeto que ganhou corpo no dia 5 de setembro de 1971. O nº 1 do JP circulou com nove 

cadernos que juntos somavam 72 páginas (imagem 40). 

 Todavia, para além de uma oportunidade de mercado, Lima (2011) acredita que o JP 

nasce não só no contexto, mas alinhado ao projeto do regime militar vigente na época: 

 

Em sua edição de 31 de março de 1972 o Jornal da Paraíba circulou com um 
caderno especial dedicado ao oitavo ano da “Revolução” de 1964. A parte 
superior da primeira página do caderno traz fotografias dos até então três 
presidentes do ciclo militar no Brasil, a saber: Humberto de Alencar Castelo 
Branco, Artur da Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médice. Logo abaixo, 
impresso em letras garrafais, o título da matéria por si só é significativo: “A 
Revolução que salvou o Brasil”. Por fim, completando a página, temos um 
texto dividido em vários boxes que faz um balanço do período, desde a 
deposição do ex-presidente João Goulart, passando pela vitória da 
“Revolução” com instalação do primeiro governo militar até aquele 
momento vivido pelo país em 1972. Na matéria, o jornal reafirma alguns 
pontos de vista que vinha defendendo desde a sua criação no ano anterior em 
relação ao regime, concluindo com uma visão bastante alvissareira de que 
até o final da década o Brasil se tornaria uma das 10 maiores potencias do 
mundo, com riqueza econômica e social para todo o povo brasileiro 
[imagem 41]. 
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Imagem 40 – Edição inaugural do Jornal da Paraíba, publicada no dia 5 de setembro de 1971. 
 

 

 
Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
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Imagem 41 – Caderno especial publicado em 31 de março de 1972 pelo Jornal da Paraíba. 
 

 

 
Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
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Com o melhoramento do processo de impressão em 1973 o Diário da Borborema 

voltou a ganhar força no mercado campinense, fato este que fez surgir uma das primeiras 

dificuldades financeiras do Jornal da Paraíba. Entre altos e baixos, o ano de 1976 marca uma 

nova fase do JP, como podemos verificar no fragmento da tese do doutorado do professor 

Luiz Custódio da Silva, intitulada “Imprensa e desenvolvimento na Paraíba”: 

 

Uma segunda fase pode ser identificada a partir de 1976, quando o jornal 
procura uma maior aproximação com o curso de Comunicação da então 
Universidade Regional do Nordeste, hoje Estadual da Paraíba, buscando 
renovar o seu quadro de jornalistas com os novos profissionais envolvidos 
com a reformulação da empresa jornalística. Como o Diário da Borborema 
fechava sua edição muito cedo, para o material seguir para João Pessoa, 
onde seria impresso, o trunfo do Jornal da Paraíba era registrar os últimos 
acontecimentos locais e nacionais e, muitas vezes “furar” o concorrente e 
conquistar o interesse e a atenção da comunidade local. (apud SANTOS, J. 
G., 2005, p. 27). 

 

 O processo de modernização gráfica do jornal teve início nos anos 80, quase 10 anos 

depois do DB, com a substituição das antigas máquinas de linotipo pela tecnologia da 

impressão em off-set. Em 1989 a redação e a administração foram informatizadas e sete anos 

depois, em 1996, acompanhando uma tendência mundial, o Jornal da Paraíba lançou o seu site 

que até hoje está disponível no endereço eletrônico www.jornaldaparaiba.com.br. Esse 

processo de aprimoramento gráfico-editorial alcançou o seu auge em abril de 2001, com o 

lançamento do novo layout do JP que passou a utilizar, dentre outras técnicas, recursos 

infográficos para informar o público leitor (imagem 42). Esse dado mostra como os dois 

principais concorrentes no mercado de jornais impressos em Campina Grande disputavam 

lado a lado os seus consumidores, pois foi exatamente nestes mesmos mês e ano que o DB 

iniciou o seu novo projeto gráfico. 

 Em editorial publicado na edição do dia 10 de abril de 2001, com o título “Novo 

tempo”, encontramos uma breve retrospectiva histórica do Jornal da Paraíba que aponta com 

precisão os rumos que o jornal, campinense da gema, tomaria a partir de então: 

 

Campina Grande foi escolhida para sediar essa empreitada [se referindo ao 
início do JP]. Mas já na sua origem e pela sua própria denominação, o 
JORNAL DA PARAÍBA exprimia o desejo de se espalhar por todos os 
rincões do Estado, transformando-se num instrumento de reivindicação da 
comunidade e de propagação de seus costumes, culturas e valores. 
 
AGORA chegou a hora. 
 
[...] 
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O novo universo leva o JORNAL DA PARAÍBA a ampliar seu parque 
gráfico, sua equipe de redação e suas instalações físicas, um investimento 
sem precedentes na história da mídia impressa do Estado. 
 
Os investimentos, no entanto, não teriam sentido se o JORNAL DA 
PARAÍBA não apresentasse aos seus leitores como patrimônio maior a 
seriedade, a independência e a ética. 
 
O novo tempo chegou (2001, p. 2). 

 

 A palavra de ordem era expansão. O jornal que até então circulava predominantemente 

em Campina Grande passaria a ser um periódico do Estado, exatamente como o Correio da 

Paraíba já fazia a alguns anos. Para tanto, criou uma sucursal na cidade sertaneja de Patos 

(PB) e transferiu todas as Editorias para a cidade de João Pessoa, capital do estado, deixando 

em Campina uma sucursal onde o maior cargo era o de Secretário de Redação. Alguns anos 

depois a sucursal de Patos foi extinta e a filial campinense passou a contar com uma equipe 

modesta, com o efetivo mínimo necessário para o seu funcionamento, conforme já citamos em 

nota na Introdução deste trabalho. Ironicamente, o jornal que iniciou as suas atividades 

partindo do anseio do povo de ser uma empresa genuinamente campinense, hoje, com 44 

anos, é majoritariamente pessoensse, tanto no seu quadro de profissionais quanto na 

proporção de notícias que veicula. 

 Os investimentos em informatização, que incluiriam anos mais tarde a digitalização do 

acervo, quase não chegam a tempo de salvar os exemplares impressos por esta empresa de 

comunicação. Como podemos conferir nas imagens 40 e 41, o estado de conservação dos 

jornais é muito pior que aqueles que apresentamos do Correio da Paraíba (cf. imagens 33 e 

34). Contudo, é inegável a relevância documental do Jornal da Paraíba para a história da 

cidade de Campina Grande. Com a digitalização de quase cem por cento do seu acervo, ainda 

que o acesso seja permitido apenas a assinantes, o JP não só cuida da memória da empresa, 

mas perpetua fontes que, se bem investigadas, revelarão verso e reverso de acontecimentos 

que desenham a sesquicentenária Rainha da Borborema. 
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Imagem 42 – Novo layout do Jornal da Paraíba, publicado no dia 10 de abril de 2001. 
 

 

 
Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
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3.2.5 Gazeta do Sertão 

 

 Na edição comemorativa em alusão aos 93 anos de fundação do jornal Gazeta do 

Sertão, publicada no dia 1º de setembro de 1981 (imagem 43), o periódico, agora vivendo a 

sua terceira fase – reinaugurado em 25 de maio daquele mesmo ano (imagens 44), apresenta 

uma pequena matéria na página 7 intitulada “Gazeta do Sertão: tudo começou por uma briga”, 

da qual destacamos um trecho do depoimento do economista Edvaldo de Souza do Ó 

(imagem 45), proprietário do jornal neste terceiro tempo: 

 

Quando eu briguei com a imprensa, pelo fato de ela não querer defender as 
causas do Treze Futebol Clube, naquela altura eu senti que Campina Grande 
precisava de um outro órgão de imprensa. Mais tarde, quando eu ví os 
dirigentes associados, Nereu Bastos e Marconi Góis transferirem para João 
Pessoa as máquinas do “Diário da Borborema”, esta necessidade ficou ainda 
mais evidenciada. E, mais recentemente – o ano passado -, quando Marconi 
Góis proibiu que os veículos associados divulgassem qualquer fato 
relacionado ao cincoentenário [sic.] de Raymundo Asfóra, aí eu senti que a 
criação de um novo órgão de imprensa não mais poderia ser adiada. (1981, 
p. 7). 

 

 Para além do desabafo, as páginas desta edição apresentam os feitos de Edvaldo do Ó 

realizados na cidade de Campina Grande, muitos destes já citados neste capítulo. Não nos 

parece exagero dedicar um número especial da Gazeta do Sertão às iniciativas capitaneados 

por este economista que favoreceram em muito o município serrano. Aliás, dada a 

envergadura deste homem empreendedor, uma edição de jornal é muito pouco para fazer jus 

aos feitos deste que é considerado um dos maiores visionários que já existiu em Campina 

Grande. O próprio periódico é uma prova disso: de todas as fases que circulou, este foi o 

período em que a Gazeta permaneceu por mais tempo, sete anos ininterruptos. 

 Durante este período o jornal seguiu cumprindo o que foi determinado por Edvaldo no 

discurso de reabertura da Gazeta: “Aqui a ordem é não mentir. Dizer a verdade, doa em quem 

doer, para se fazer a verdadeira história de Campina Grande e do interior paraibano” (Ó, 

1993, p. 23). É bem verdade que investigando alguns exemplares deste periódico percebemos 

que a verdade veiculada é muitas vezes parcial, mas é interessante contrastar essa informação 

com o depoimento dos fotógrafos que trabalharam na Gazeta, quando dizem que nunca 

receberam qualquer orientação que tolhesse a sua atividade, e também nunca testemunharam 

algo semelhante com qualquer outro funcionário da casa. 
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Imagem 43 – Edição comemorativa dos 93 anos da Gazeta do Sertão, publicada em 1º de 
setembro de 1981. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande – PB. 
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Imagem 44 - Em 25 de maio de 1981 a Gazeta do Sertão começaria a sua terceira fase, tendo 
à frente o economista Edvaldo de Souza do Ó. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande – PB. 
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Imagem 45 – Economista Edvaldo de Souza do Ó, proprietário da Gazeta do Sertão em sua 
terceira fase. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Fundação Edvaldo do Ó. 
 

Em 1998 é publicada a edição de 100 anos da Gazeta do Sertão (imagem 46). Sobre 

esse acontecimento Silva escreve:  

 

Não é à toa que um jornal cumpre a façanha de um século. Pois aí está a 
teimosa Gazeta do Sertão a desafiar o tempo, caindo aqui e acolá, nos 
atropelos da estrada, penoso caminho de qualquer empresa do seu gênero, 
mas sempre se levantando com a mesma garra de suas raízes. (1999, p. 94). 

 

 Diferentemente do que aconteceu na edição comemorativa que citamos anteriormente, 

as páginas deste exemplar são essencialmente históricas, detalhando todas as fases do 

periódico desde 1888 e, como é praxe nestes volumes, apresentando toda a equipe que 

compunha a Gazeta naquele período. O jornal, que era diário no início da reabertura, já era 

semanal naquele ano, e uma decisão tomada por Edvaldo do Ó condicionou a continuidade 

deste meio impresso: neste mesmo ano o proprietário seria candidato à prefeitura de Campina 

Grande, se vencesse o jornal permaneceria, e talvez voltasse a ser diário, se perdesse o jornal 

fecharia as portas. Finalizado o pleito, Edvaldo ficou na quarta colocação (o prefeito eleito foi 

Cássio Cunha Lima), e, conforme anunciou, pouco tempo depois das comemorações do seu 

centenário a Gazeta do Sertão encerrou as suas atividades, ainda em 1988. 
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Imagem 46 – Edição do centenário da Gazeta do Sertão, publicada em 1º de setembro de 
1998. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande – PB. 



131 

 

3.3 A HISTÓRIA CONTINUA... 

 

 Esse breve panorama sobre Campina Grande e a história da imprensa na cidade aponta 

para alguns aspectos importantes no contexto deste trabalho. As diferentes conjunturas afetam 

diretamente o perfil dos periódicos: aqueles que surgiram em tempos de luta, como os 

oitocentistas, especialmente os da iniciativa privada, apresentam textos contundentes e por 

isso mesmo têm vida curta; já os jornais do século XX, experimentaram o contexto de uma 

Campina mais desenvolvida social e economicamente, e mesmo quando os recursos advindos 

da exportação de algodão foram se tornando escassos e os tempos se tornam nebulosos com o 

golpe de 64, ainda assim, os investimentos em educação, ciência e tecnologia começam a 

reverberar de maneira direta ou indireta nos meios impressos de comunicação. As únicas 

áreas que nunca perderam força e nunca tiveram variação de demanda noticiosa na Rainha da 

Borborema são a Política e a Policial.    As linhas que tecemos até aqui invariavelmente terão 

continuidade nos capítulos que seguem. A metodologia escolhida para esta pesquisa não 

permite dissociar a história da cidade e dos periódicos da história dos repórteres fotográficos. 

O objetivo deste capítulo foi tão somente situar histórica e geograficamente o nosso objeto de 

estudo, facilitando assim o entendimento de alguns aspectos que serão apresentados daqui 

para frente. 
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CAPÍTULO 4 

 

AS CÂMERAS E OS COTURNOS: 

FOTOJORNALISTAS QUE ATUARAM  

NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR EM CAMPINA GRANDE  

 

4.1 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

 

4.1.1 Um rápido panorama do governo militar no Brasil, na Paraíba e em Campina 

Grande 

 

Uma crise política se arrastava no Brasil desde a renúncia de Jânio Quadros em 1961. 

O vice de Jânio era João Goulart, que assumiu a presidência num clima político adverso. O 

governo Goulart (1961 – 1964) teve como marca a abertura às entidades sociais. Estudantes, 

organizações populares e trabalhadores ganharam espaço, gerando a preocupação das classes 

conservadoras como, por exemplo, os empresários, banqueiros, membros da Igreja Católica, 

militares e classe média. Todos temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista, uma vez 

que, neste período, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. 

Os partidos de oposição, como a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido 

Social Democrático (PSD), acusavam Goulart de estar planejando um golpe de esquerda e de 

ser o responsável pela carestia e pelo desabastecimento que o Brasil enfrentava. No dia 13 de 

março de 1964, Goulart realizou um comício de grandes proporções na Central do Brasil, no 

Rio de Janeiro, onde defendeu as chamadas Reformas de Base. Neste pacote, ele prometia 

mudanças radicais na estrutura agrária, econômica e educacional do país. Seis dias depois, em 

19 de março, os conservadores organizaram uma manifestação como resposta ao comício de 

Goulart. Foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas 

pelas ruas do centro da cidade de São Paulo. 

A Marcha foi articulada com o apoio da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, 

Família e Propriedade (TFP), uma entidade de direita ultraconservadora cristã Católica. No 

site oficial da TFP encontramos os fundamentos que regem a Sociedade, tecidos pelo 

fundador Plinio Corrêa de Oliveira: 

 

Tradição – A tradição autêntica afirma: o verdadeiro progresso não é 
destruir, mas somar; não é romper, mas continuar para o alto. É a soma do 
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passado com um presente que lhe seja afim. Visa impedir que o progresso se 
torne desumano, odioso. 
 
Família – A família gera necessariamente a tradição e a hierarquia social. 
Depauperar e enfraquecer a família destrói a cultura e a civilização 
impregnadas de tradições cristãs. É o ensinamento do Papa Pio XII. 
 
Propriedade – O fundamento da propriedade está na própria natureza do ser 
humano. Os direitos à liberdade, ao trabalho e ao fruto de seu trabalho, isto 
é, à propriedade nascem da essência do homem.32 

 

 Em texto intitulado “Luz, água ou lenha?”, Plinio Corrêa (1969) faz uma retrospectiva 

das atividades, segundo ele mesmo, ideológicas, da TFP naquele período, do qual separamos 

o seguinte trecho: 

 

Nossas quatro grandes campanhas foram: a) em 1961 – 1963, promovida 
propriamente pelo grupo de amigos que deu origem à TFP, uma larga 
atuação de protesto contra a reforma agrária socialista e confiscatória do sr. 
João Goulart. Abaixo-assinado de 27 mil agricultores ao Congresso. Quatro 
edições de Reforma Agrária – Questão de Consciência, em 19 meses. 
Mensagens de aplausos de senadores, governadores, deputados federais e 
estaduais, e centenas de prefeitos, Câmaras Municipais e entidades de classe; 
b) em 1964, interpelação à ação católica de Belo Horizonte, para que 
expusesse seus argumentos contrários à nossa posição sobre a Reforma 
Agrária. 200 mil assinaturas. Silêncio da Ação Católica; c) em 1966, abaixo-
assinado contra o projeto de Código civil divorcista. 1 milhão de assinaturas 
em 50 dias. Retirada do projeto pelo governo; d) em 1968, abaixo-assinado 
pedindo a Paulo VI medidas contra a infiltração socialista e comunista em 
meios católicos. Em dois meses, 1.600.368 assinaturas. O abaixo-assinado 
será entregue em breve à Sua Santidade. 
 
A par dessa atividade ideológica, a TFP promove obras sociais, isto é, 
pensões e restaurantes, sem fito de lucro, para estudantes, comerciários, e 
operários, bem como consultórios e ambulatórios médicos gratuitos. 

   

A despeito do aparente ambiente de ordem em que a TFP desenvolvia as suas ações, o 

clima de crise política e as tensões sociais só aumentavam desde o início da década de 60. No 

dia 31 de março de 1964, tropas de Minas Gerais e São Paulo saíram às ruas. Para evitar uma 

guerra civil, Goulart deixou o país refugiando-se no Uruguai. Os militares tomaram o poder. 

Tal manobra, também conhecida como golpe de 64, inaugura o que mais tarde se 

estabeleceria como uma ditadura militar no Brasil. 

Dentre as várias mudanças trazidas pelo governo militar instaurado em 1964, temos: a 

cassação de mandatos e direitos políticos, instauração do bipartidarismo e de eleições 

                                                 
32 Disponível em: http://www.tfp.org.br/tradicao-familia-e-propriedade/por-que-tfp. Acesso em: 18 
abr. 2016. 
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indiretas, supressão de alguns Direitos Humanos e das liberdades individuais, censura direta a 

todos os meios de comunicação e de manifestação artística, entre tantos outros. Os 

oposicionistas assumidos são obrigados a passarem à clandestinidade, graças à censura 

imposta e a violência com a qual eram combatidos os que iam de encontro ao regime. As 

repressões aumentaram quando, em 13 de dezembro de 1968, é decretado o Ato Institucional 

nº 5, “recebido como a imposição da ditadura sem máscaras” (ARNS, 1985, p. 135). Cresce 

ainda mais o cerco sobre os opositores do regime e intensificam-se os conflitos armados entre 

os militares e os diversos grupos que lutavam contra a ditadura, tais como as organizações 

sindicais; alguns militares; grupos políticos; estudantes secundaristas e, principalmente, 

universitários; jornalistas etc. 

Em nível de Brasil, o movimento sindical e militar contra o regime ditatorial foi muito 

forte nos primeiros anos de ditadura, tornando-se mais esparsos nos anos seguintes, como 

bem apontam as pesquisas publicadas no livro “Brasil: Nunca mais”, de autoria atribuída a 

Dom Paulo Evaristo Arns (1985). Os movimentos estudantis, liderados pela UNE (União 

Nacional dos Estudantes), criada em 1937, desempenhou um expressivo papel a partir de 

1968, quando passou a ocupar o primeiro lugar nas mobilizações de protesto e manifestações 

frente ao Governo. As perseguições aos políticos podem ser divididas em dois períodos: no 

primeiro, foram perseguidos os aliados ao governo deposto em abril de 64 que pertenciam, em 

sua maioria, ao PTB e ao PSB; no segundo momento, foi a vez, especialmente, dos políticos 

pertencentes ao MDB33. Os jornalistas eram especialmente perseguidos pelas críticas feitas ao 

regime militar ou às autoridades constituídas, sendo considerados perigosos, uma vez que eles 

atuavam como agentes formadores de opinião.  

Em 1969, assume a Presidência da República o General Emílio Garrastazu Médice, 

escolhido pela Junta Militar. Na verdade, tratava-se de uma manobra que ficou conhecida 

como “o golpe dentro do golpe”. De acordo com Reis (2014, p. 94-95): 

 

Ainda em 1969, ocorreu, porém, um novo golpe, quando uma Junta Militar, 
constituída pelos três ministros militares, impediu a investidura do vice-
presidente eleito, Pedro Aleixo, por ocasião do afastamento, por doença, do 
presidente Costa e Silva. Organizaram então uma eleição entre a alta 
oficialidade das três Armas que sufragou o nome do general Garrastazu 
Médici. A vice-presidência ficaria para o almirante Augusto Rademaker. 
Uma emenda constitucional proporcionou a cobertura legal. Fechado há dez 

                                                 
33 Com a instauração do bipartidarismo em 1965, decretado através do Ato Institucional nº 2, foram 
criados dois partidos: a ARENA (Aliança Nacional Renovadora), que representava a situação, e o 
MDB (Movimento Democrata Brasileiro) que foi encarregado de fazer oposição sem, contudo, 
contestar o regime. 
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meses, foi reaberto o Congresso Nacional, que confirmou Médice e 
Rademaker como presidente e vice-presidente da República, em 22 de 
outubro. A fachada democrática de uma ditadura aberta. 

 

O período do governo de Médice é considerado o mais duro e repressivo do regime, 

ficando conhecido como os “anos de chumbo”. A repressão à luta armada cresceu e uma 

severa política de censura foi colocada em execução. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, 

filmes, músicas e outras formas de expressão artística são amplamente censurados. Muitos 

professores, políticos, músicos, artistas e escritores são investigados, presos, torturados, 

mortos ou exilados do país. As leis de censura instauradas pelos militares visavam, sobretudo, 

limitar as informações transmitidas à população. Os líderes do regime ditatorial tinham 

consciência do poder e da influência que os meios de comunicação possuíam num contexto 

como aquele. A ideia era manter toda a população com uma opinião positiva a respeito do 

governo militar. 

O regime ditatorial seguiu até 1985, quando é tido por encerrado. A eleição para 

Presidente da República neste ano ainda não aconteceu pelo voto direto, mas pelo Congresso 

Nacional que sufragou o nome de Tancredo Neves para governar o Brasil. Tancredo morreu 

em 21 de abril de 1985, antes de tomar posse, José Sarney, o seu vice, assumiu a Presidência, 

sendo o primeiro civil a governar o país após o regime de exceção. Dentre os objetivos 

propostos pelos militares quando da tomada de poder em 64 estava o de solucionar o 

problema da dívida externa brasileira, à época, de 3,2 bilhões de dólares. Quando o governo 

civil é restabelecido a dívida girava em torno dos 120 bilhões de dólares.     

Nas mais de duas décadas de governo militar aconteceram oscilações nas formas de 

conduzir o Estado, sendo a maior parte desse tempo marcado por autoritarismo, repressão, 

censuras, torturas e mortes. Gaspari (2002, p. 129) faz uma análise deste período do ponto de 

vista político: 

 

Durante os 21 anos de duração do ciclo militar, sucederam-se períodos de 
maior ou menor racionalidade no trato das questões políticas. Foram duas 
décadas de avanços e recuos, ou, como se dizia na época, “aberturas” e 
“endurecimentos”. De 1964 a 1967 o presidente Castello Branco procurou 
exercer uma ditadura temporária. De 1967 a 1968 o marechal Costa e Silva 
tentou governar dentro de um sistema constitucional, e de 1968 a 1974 o país 
esteve sob um regime escancaradamente ditatorial. De 1974 a 1979, debaixo 
da mesma ditadura, dela começou-se a sair. Em todas essas fases o melhor 
termômetro da situação do país foi a medida da prática da tortura pelo 
Estado. 
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 Na Paraíba, como indica Machado (1991), mais de uma centena de pessoas foram 

perseguidas e punidas pelo governo que se instalou em 64. Muitos tiveram os seus mandatos 

políticos cassados, outros tantos foram presos e torturados. Como exemplo, podemos citar o 

então Deputado Estadual Ronaldo Cunha Lima: foi eleito em 1967 para ser Prefeito de 

Campina Grande; tomou posse em 68, mas só governou por 40 dias; foi cassado e teve os seus 

direitos políticos suspensos por 10 anos. A Paraíba, e mais especialmente Campina Grande, 

ficou perplexa com o fato, uma vez que, além de ter sido legitimamente eleito, era um político 

reconhecidamente capaz de governa a cidade, sem envolvimentos em atos de corrupção e/ou 

de subversão. Entre os anos de 1968 e 1972 Campina teve quatro Prefeitos: Ronaldo Cunha 

Lima, Orlando Almeida, general Paes de Lima e Luiz Motta. Entre a penúltima e a última 

sucessão, um militar de alta patente foi substituído por um empresário civil que mantinha 

fortes ligações com o Exército.  

Mesmo com uma intervenção marcada pelo endurecimento, com mais ênfase no 

período que vai do final da década de 60 a meados dos anos 70, alguns movimentos 

resistiram. Na Paraíba destacamos especialmente as Ligas Camponesas. Brito (2014, p. 74) 

descreve um pouco dessa fase: 

 

Os agricultores lutavam em favor da reforma agrária para pôr fim ao 
sofrimento proporcionado pelo trabalho escravo que desempenhavam nas 
propriedades rurais onde eram explorados, perseguidos e massacrados pelos 
proprietários que usavam a força bruta contra os camponeses. As Ligas, 
lideradas em Pernambuco por Francisco Julião (Vitória de Santo Antão), e 
na Paraíba por Pedro Fazendeiro e Elizabeth Teixeira (Sapé), originavam-se 
de um projeto do partido comunista. Depois de 1964, os agentes da ditadura 
dividiram com os latifundiários a perseguição, tortura e morte dos pequenos 
agricultores integrantes das Ligas Camponesas. Enquanto os ditadores 
cuidavam das lideranças do movimento, os proprietários rurais, 
terceirizados, continuaram perseguindo, torturando e matando os 
agricultores, como fizeram com Pedro Fazendeiro, Nego Fuba, Margarida 
Maria Alves e outros. 

 

 Em Campina Grande a marca mais profunda deixada por este período, como já 

escrevemos acima, tem relação com a cassação e suspenção dos direitos políticos. O 

historiador José Octávio de Arruda Mello fala sobre o período de ditadura na cidade serrana: 

 

Campina Grande, na minha opinião, é a cidade onde a repressão foi mais 
efetiva. Eu me choquei quando fui pesquisar. As lideranças políticas da 
cidade foram todas eliminadas. Eu presenciei num domingo, no calçadão da 
[rua] Cardoso Vieira [Centro de Campina Grande], Ernanni Sátyro 
[governador da paraíba de 1971 a 1975] dizendo para Álvaro Gaudêncio em 
voz altíssima: “- Amigo velho, não insista nessa candidatura ou eu lhe casso” 
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[Álvaro sairia candidato à Prefeitura de Campina]. “- Eu mando lhe cassar 
aqui!”, continuou. A repressão pegou todo mundo: líder sindical, líder 
estudantil, jornalistas, as lideranças políticas todas. 
 
Eu fiquei chocado e fui buscar explicação para isso. A explicação que eu 
encontrei foi que Campina incomodava muito o sistema militar, porque o 
sistema militar foi adepto durante muito tempo de um sistema de 
centralização política, que Campina, pela sua própria inclinação [rejeitava] – 
Campina é uma cidade que depende muito dela mesma, muito particularista. 
Então, isso incomodava as Forças Armadas, que queriam um modelo mais 
ajustado ao centralismo militar. Então por isso a perseguição correu solta em 
Campina Grande. Eu acho que, relativamente falando, a cidade do Brasil 
onde a repressão foi mais forte, foi Campina Grande. Pegaram todo mundo, 
inclusive gente de direita.34 

 

 Também encontramos relatos de perseguição e censura na imprensa local. Por mais 

que a ênfase deste período recaísse no campo político, como verificamos nas constatações de 

Mello, percebemos durante a pesquisa que havia uma necessidade simbólica de marcar 

presença na cidade e isso ocorreu através das páginas dos impressos, com mais ênfase no 

Diário da Borborema, seja através das matérias publicadas pró Regime, seja através das 

reportagens censuradas. O que nos chama atenção, mas ao mesmo tempo reforça a nossa 

assertiva, é o paradoxo entre o apoio que os Diários Associados deram ao golpe, 

principalmente nos primeiros anos do governo militar, e a necessidade dos militares de 

intervir nos periódicos do condomínio, especialmente aqui em Campina Grande. 

 

4.1.2 Perseguição à mídia impressa em Campina Grande  

 

No trabalho monográfico “Palavras vestidas de silêncio: Uma análise histórica sobre 

os discursos dos jornalistas paraibanos na ditadura” (2009), Teixeira entrevistou alguns 

profissionais da imprensa que descreveram as diversas formas de atuação da censura impostas 

aos periódicos e aos seus operários naquele período. A figura de proa nessas descrições é o 

major do Exército Antônio Paulo de Arruda Câmara, conhecido como “major Câmara”, que 

atuou na cidade no período dos nos “anos de chumbo”. Em entrevista a autora da pesquisa 

supracitada, o jornalista Luiz Barbosa Aguiar, que na época trabalhava no Diário da 

Borborema, narra uma das formas de doutrinar a imprensa utilizada pelo major: 

 

Nós constantemente éramos convocados ao quartel do exército para sermos 
doutrinados. Havia os famosos almoços, aos quais éramos intimados a 

                                                 
34 MELLO, José Octávio de Arruda. Entrevista concedida ao pesquisador. João Pessoa – PB. 25 ago. 
2015. 
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comparecer. E lá passávamos o dia ouvindo discursos, parecidos com os de 
Fidel Castro, sobre como deveria ser o comportamento da imprensa. 
(TEIXEIRA, 2009, p. 48-49) 

 

Sobre essa passagem, Teixeira (2009, p. 48-49) reflete: 

 

Verificamos, portanto, uma das estratégias utilizadas pelo conhecido “Major 
Câmara”, um dos oficiais do exército de Campina Grande. Os almoços 
referidos pelo entrevistado notadamente não se tratavam de convites, porém, 
de convocações que os obrigavam a comparecer aos citados encontros, sobre 
[sic.] pena de represálias. O major se apropriava de um meio que remete a 
uma idéia de lazer (almoços) para reuni-los não no intuito de se 
confraternizarem, mas, sobretudo, de legitimar seus dispositivos repressores. 
(2009, p. 48-49). 

 

 Um outro exemplo das ações extremas do citado Major nos foi narrado pelo jornalista 

Ronaldo Leite35 que, entre o final de 1975 e início de 1976, trabalhava no Jornal da Paraíba. 

Na ocasião o repórter, acompanhado do fotógrafo Eudes Villar, foi cobrir uma matéria sobre 

um princípio de greve que estava acontecendo na Escola Estadual Anésio Leão, no bairro da 

Palmeira, zona norte de Campina, mesmo em que está localizado o quartel do Exército. No 

trajeto, passando pela 5ª Companhia de Infantaria, Ronaldo observou que havia uma 

rachadura considerável no muro do quartel e que a calçada junto a esse muro era caminho da 

escola para alguns estudantes, logo, a avaria oferecia risco de desabamento aos transeuntes. O 

jornalista solicitou que Eudes registrasse aquela rachadura, trabalhou a imagem como uma 

foto legenda e publicou. Ainda era madrugada, no dia seguinte a publicação, quando o 

jornalista foi acordado por sua mãe avisando que os militares estavam na sala da sua casa 

esperando para levá-lo ao quartel do Exército. Conduzido pelo tenente Oscar a presença do 

temido major Câmara, que o recebeu aos gritos, Ronaldo teve de explicar o porquê de ter feito 

a matéria que, no entendimento do oficial, era uma afronta às Forças Armadas. Não satisfeito 

com as explicações do jornalista, Câmara o mantém no cárcere. Por intervenção do 

superintendente dos Jornal da Paraíba, Josusmar Viana, Ronaldo foi liberado, mas, havia uma 

condição estabelecida pelo militar e que foi cumprida na edição do dia seguinte: a foto 

reaparece publicada com uma errata afirmando que, na verdade, não se tratava de uma 

rachadura no muro do quartel, mas de um risco de carvão. 

 O jornalista Fernando Jorge diz que após a queda de João Goulart cresceu a aversão de 

certos políticos pela imprensa. Cita, para exemplificar, um caso que envolveu o Governador 

do Amazonas, Artur César Ferreira Reis, que ao tomar posse em 27 de junho de 1964 mandou 

                                                 
35 LEITE, Mauro Ronaldo. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 21 ago. 2015. 



139 

 

imediatamente fechar dois periódicos do seu estado que faziam oposição ao golpe, A Gazeta e 

o Trabalhista. O detalhe é que Artur também era jornalista. Encerrando o parágrafo em que 

descreve esta história, Fernando Jorge (1992, p. 112) dispara: “Daí concluímos que também 

existem homens de imprensa despóticos, amantes da força coercitiva, jornalistas com a 

mentalidade dos caudilhos. Um desses se chamava Assis Chateaubriand, o fundador dos 

Diários Associados” (Grifo nosso). 

 De fato, não é preciso pesquisas profundas para perceber que Chateaubriand apoiou a 

manobra militar de 1964. Na biografia “Chatô: o rei do Brasil”, Morais (1994, p. 653) 

escreveu a seguinte passagem: 

 

Além de apoiar os atos autoritários do regime, os Associados montaram uma 
campanha nacional, intitulada “Dê ouro para o bem do Brasil”, destinada a 
angariar doações da população para “recompor o lastro do Tesouro Nacional, 
devorado pela matilha vermelha”. Urnas foram colocadas nas sedes dos 
jornais, rádios e televisões Associados de todo país, e quem desse uma peça 
de ouro – uma jóia, um relógio ou mesmo uma obturação dentária em desuso 
– recebia em troca uma aliança de alumínio que tornava o doador um 
membro da “Legião Democrática”. Nos cartazes colados ao lado das urnas 
podiam-se ler os deveres dos legionários da democracia: “Lutar pela 
consolidação da Revolução Democrática; combater intransigentemente o 
comunismo; respeitar as leis e as autoridades constituídas; preservar a honra 
e a moral da família, da pátria, e as tradições religiosas do Brasil” [qualquer 
semelhança com os pilares da TPF não é mera coincidência]. Embora os 
adversários de Chateaubriand (agora, na sua maioria, os derrotados pelo 
golpe militar) insinuassem que parte do ouro recolhido poderia estar sendo 
desviado, a verdade é que os Associados entregaram efetivamente ao 
governo o equivalente a 3,8 bilhões de cruzeiros arrecadados em todo o país 
– aproximadamente 3 milhões de dólares de 1964 ou 12,5 milhões de dólares 
de 1994. 

 

No parágrafo seguinte a essa passagem, Morais diz que o vínculo entre Chateaubriand e os 

militares não chegou a durar quatro meses. Pelo que acompanhamos através do Diário da 

Borborema, que rezava segundo a cartilha de todos os meios vinculados aos Associados, 

podemos afirmar que durou durante todo o governo militar, mesmo após a morte do seu 

fundador em 1968. O jogo de Chatô com os poderes políticos vigentes criou regras que foram 

brilhantemente apreendidas pelo jornalista Roberto Marinho. 

 Ainda sobre o apoio dos Associados ao golpe de 64, o historiador José Octávio de 

Arruda Mello escreveu um texto, ainda não publicado, onde analisa as matérias veiculadas no 

DB nos dias que antecederam e em que houve a tomada de poder pelos militares. Destacamos 

do referido artigo uma passagem em que o pesquisador analisa uma matéria publicada no dia 

31 de março de 1964: 
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Um jornal diante do levante – A 31 de março de 1964, Diário da 
Borborema aparentemente adotava posição de equilíbrio. Isso porque 
enquanto o ministro Abelardo Jurema anunciava inquérito para apurar a 
rebelião dos marinheiros do Sindicato dos Metalúrgicos, o Clube Militar – 
em franca sublevação – protestava contra o descaso do governo. 
Entrementes, a guarnição militar de Belo Horizonte entrava de prontidão e o 
comandante do II Exército, Gal. Amaury Kruel, desmentia levante contra o 
Governo. 
 
Leitura mais atenta do noticiário e ver-se-á, todavia, que Diário da 
Borborema se alinhava com o golpe em marcha. A manchete da última 
página do dia 31 enunciava veemente entrevista do Deputado Joacil Pereira 
– chefe civil do movimento de 64, na Paraíba – para quem “Luta Pela 
Preservação do Regime é objeto da Frente Democrática”. Segundo Pereira, 
que invocava livro da propagandista Suzane Labin, distribuído pelo USIS 
[United States Information Service], tratava-se de “prevenir o povo contra a 
guerra psicológica do comunismo ateu”. Essas declarações expressavam a 
chamada teoria da ameaça, por meio da qual os que investiam contra o 
regime se apresentavam como defensores deste. 
 
A primeiro de abril, com o levante nas ruas e a tropa fora dos quartéis, o 
manchetão da primeira página não deixava margem a dúvida – “Gal. Mourão 
pronuncia-se contra Goulart: adesão das Fôrças Armadas de todo país”. 
(Grifos do autor) (imagens 47 e 48). 

 

 Em tese, como escrevemos algumas linhas acima, a repressão não seria algo aplicável 

aos meios impressos da cidade, uma vez que o Diário da Borborema – este principalmente – e 

o Jornal da Paraíba foram periódicos que seguiram apoiando o golpe de 64. Mas a 

necessidade simbólica de manutenção de um estado de ordem a partir do medo transcendeu o 

mero jogo de cena e foi materializada através de proibição de matérias e imagens, detenção de 

repórteres de redação e fotográficos e subtração de empregos que alguns fotógrafos 

mantinham paralelos à redação. Por outro lado, setores da sociedade, especialmente o 

movimento estudantil, começaram a resistir as coberturas feitas pela imprensa local, porque, 

via de regra, era uma mídia parcial, que quase sempre apresentava os insurgentes ao golpe 

como baderneiros e malfeitores. Definitivamente não foi fácil trabalhar na imprensa 

campinense nos anos do governo militar. 

Sobre essa intensa censura aos meios de comunicação, especialmente as revistas, 

jornais e livros, Kossoy (1999, p. 20) comenta: “As diferentes ideologias, onde quer que 

atuem, sempre tiveram na imagem fotográfica um poderoso instrumento para a veiculação das 

idéias e da consequente formação e manipulação da opinião pública”. A respeito disso, 

também discorre Freund (1986, p. 8): “Uma de suas características mais fortes [da fotografia] 

é a idêntica aceitação que recebe de todas as camadas sociais. [...]. É aí que reside sua grande 
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importância política”. E continua: “A importância da fotografia não reside só no fato de que 

se trata de uma criação, mas principalmente no fato de que é um dos meios mais eficazes para 

moldar nossas ideias e influenciar o nosso comportamento” (Tradução nossa). 

 

Imagem 47 – Edição do Diário da Borborema do dia 31 de março de 1964. Reprodução: 
Alarcon Agra. 

 

 

 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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Imagem 48 – Edição do Diário da Borborema do dia 01 de abril de 1964. Reprodução: 
Alarcon Agra. 
 

 
 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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Constatamos, com muita tristeza, que as reflexões de Kossoy e Freund muitas vezes se 

materializam através do apagamento destas ricas fontes de informação, ou seja, é preciso fazer 

desaparecer para que os relatos imagéticos não tragam à tona assuntos que ainda estão por ser 

esclarecidos. Em 2009 solicitamos que uma orientanda do projeto de pesquisa intitulado “As 

imagens ocultas da ditadura”, vinculado ao PIBIC/CNPq/UFCG, fosse ao acervo do Diário da 

Borborema em busca de duas edições publicadas em março e abril de 1985. Esses fascículos 

continham reportagens com algumas fotografias que foram censuradas na época da ditadura. 

As informações que a pesquisadora iniciante recebeu dos funcionários do arquivo na ocasião 

foram as seguintes: os exemplares com as duas reportagens, o acervo fotográfico que compôs 

essas matérias e todos os exemplares publicados no ano de 1979 haviam sido perdidos em 

virtude de acidente com uma tubulação de água. O vazamento molhou e estragou em 

definitivo todos estes arquivos... 

Mas nem tudo estava perdido, o fotojornalista Nicolau de Castro, sobre quem 

dissertaremos ainda neste capítulo, havia, com autorização do editor chefe de jornalismo do 

Diário da Borborema, guardado parte das imagens que haviam sido produzidas no período da 

repressão, e que serão apresentadas nesta pesquisa. Essa é outra história que, além de reforçar 

o que escrevemos acima, aponta para o tratamento dado às fontes fotográficas por parte da 

maioria das empresas de comunicação atuantes em Campina Grande. Na ocasião em que o 

profissional guardou as fotografias o destino das imagens era o lixo.  No início dos anos 80 O 

DB receberia uma visita dos superintendentes dos Diários Associados que viriam de Brasília 

para acompanhar por alguns dias o trabalho do jornal na cidade serrana, como o espaço físico 

da redação era pequeno, e o arquivo menor ainda, a solução encontrada pelos gestores locais 

foi selecionar uma parte das imagens e lançar as demais fora, ao que o fotojornalista entrou 

em cena e solicitou a guarda das fotografias em seu acervo pessoal. 

 Segue, de acordo com a ordem cronológica de contratação, breves relatos que contam 

a história de cada repórter fotográfico desta primeira geração, bem como algumas matérias 

que foram registradas por esses profissionais e que marcaram a história do fotojornalismo na 

cidade de Campina Grande, assim como a história de Campina Grande através da atividade 

destes fotógrafos.  
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4.2 A PRIMEIRA GERAÇÃO DE FOTOJORNALISTAS QUE ATUARAM EM 

CAMPINA GRANDE 

 

4.2.1 José Valdi de Lira, o pioneiro no fotojornalismo campinense  

 

José Valdi de Lira (imagem 49) nasceu em 10 de março de 1940 na cidade de 

Cajazeiras, sertão paraibano. Aos 17 anos recebeu um convite do sr. Nelson Lira para 

trabalhar em seu estabelecimento, o Foto Lira, inaugurado em 1947 em sua terra natal. Apesar 

do mesmo sobrenome, Valdi e Nelson não são parentes, se conheciam do convívio típico à 

rotina de pequenas cidades do interior daquela época. A parceria entre esses dois amigos e 

profissionais, iniciada por um simples convite, permaneceria por mais alguns anos. 

Valdi relata que aquele período no Foto Lira foi uma escola completa para ele na área 

da fotografia:  

 

[...] era o melhor Foto da cidade, cobria tudo: social, estúdio... Naquele 
tempo a gente tinha que fazer tudo: fazia as fotos de estúdio, revelava os 
filmes e depois ampliava as imagens em laboratório próprio. Para revelar os 
filmes era escuro total, nos guiávamos por um relógio que tocava. Tinha 
revelador, um ácido que era para cortar a revelação e aí passava para o 
fixador. Depois, no ampliador, a gente fazia a foto no tamanho certo e 
pronto. Eu comecei meu aprendizado no laboratório, depois é que eu fui 
aprender a fotografar.36 

 

Em 1958 o sr. Nelson Lira fez uma reportagem, por conta própria, sobre o açude de 

Orós (CE) que estava “sangrando”. Juntamente com Valdi, Nelson revelou, ampliou e 

organizou álbuns fotográficos da reportagem que produziu no Ceará e resolveu viajar até 

Campina Grande, a 344 km de distância, para vender as imagens. Conseguiu negociar todos 

os álbuns que trouxe e, por essa experiência, percebeu que a cidade serrana seria um bom 

lugar para os seus negócios. Naquele mesmo ano Nelson Lira decidiu transferir o Foto Lira 

para Campina e convidou Valdi para acompanhá-lo nessa nova fase. A proposta não foi aceita 

de imediato porque Valdi, já com 18 anos, estava prestes a servir o Exército no Tiro de 

Guerra 243, na cidade de Cajazeiras. 

 

 
 

                                                 
36 LIRA, José Valdi de. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 21 jul. 2015. 



145 

 

Imagem 49 – José Valdi de Lira, o primeiro fotojornalista contratado para a função na cidade 
de Campina Grande. Foto: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

No ano seguinte, após cumprir com as suas obrigações militares e já casado com 

Marlene Domingues de Lira, Valdi desembarca em Campina Grande para morar. O endereço 

de trabalho já era certo: Edifício Jabre, rua Maciel Pinheiro, Centro, no Foto Lira. Com a 

chegada de Valdi, Nelson confia o estabelecimento ao amigo e passa a se dedicar a outros 

empreendimentos na capital paraibana. Assim como aconteceu em Cajazeiras, o Foto Lira se 

destacou em Campina Grande pela variedade e qualidade nos serviços oferecidos. No início 

da década de 60 Valdi Lira começou a ficar conhecido na cidade como fotógrafo e 

laboratorista. Em paralelo, os novos investimentos de Nelson Lira começaram a prosperar de 

maneira que, em 1960, o proprietário do Foto Lira fez proposta de repasse do estabelecimento 

fotográfico para Valdi que aceitou a oferta. 

De 60 a 64 o fotógrafo cajazeirense manteve o ponto comercial com uma estabilidade 

de serviços prestados que o permitiram sustentar a família exclusivamente com aquela 

atividade. Em 1964 o proprietário do edifício, o dr. Queiroga, solicitou a sala onde funcionava 

o Foto para expandir o seu laboratório de análises clínicas que ficava no mesmo andar. Valdi 
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resolveu fechar o Foto Lira e, para dar continuidade as suas atividades profissionais, transferiu 

toda estrutura comercial, incluindo o laboratório, para a sua residência. 

Nos anos em que esteve à frente do estabelecimento Valdi fez amizade com alguns 

jornalistas do Diário da Borborema. A redação do jornal ficava na rua Venâncio Neiva, 

paralela à rua Maciel Pinheiro, onde ficava o Foto Lira. Como já escrevemos, naquele período 

o DB não tinha fotógrafos contratados, mas terceirizava esta atividade, de maneira que, em 

1964, a convite do jornalista e chefe de redação Josusmar Viana, Valdi passou a trabalhar no 

Diário da Borborema como primeiro profissional de imprensa contratado para a função de 

repórter fotográfico na cidade de Campina Grande. 

A rotina no DB não seria nada fácil, uma vez que Valdi teria que cobrir todas as áreas 

que o jornal noticiava (Política, Policial, Cidades etc.) nos dois turnos e, quando tinha pauta 

Esportiva ou precisava acompanhar a colunista social Graziela Emerenciano nos eventos da 

sociedade campinense (imagem 50), estendia o trabalho até altas horas da noite. Quando 

atuava para a Coluna Social do DB, Vladi Lira, com autorização do superintende do jornal, 

ampliava e vendia imagens das festas em que trabalhava, o que lhe proporcionava uma renda 

extra que muitas vezes superava o salário que recebia da empresa. Todavia, era comum nesta 

rotina ficar dias sem dormir. 

Quando iniciou a sua atividade na fotografia em Cajazeiras, Valdi certamente não 

imaginava que participaria efetivamente de eventos importantes que aconteceram na cidade de 

Campina Grande. Foi a única testemunha ocular, dentre os funcionários do jornal, a 

presenciar a destruição do parque gráfico do DB por Edson Gaudêncio, ocasião em que 

registrou tudo (cf. imagem 37). Também acompanhou de perto outros eventos da área 

Policial, como o crime que vitimou o engenheiro Roberto Palomo em outubro de 1965, 

quando conseguiu entrar no centro cirúrgico do hospital em que Palomo estava sendo 

socorrido (imagem 51). Na área Política, Valdi destaca a sua participação na cobertura das 

visitas de Assis Chateaubriand ao estado da Paraíba, período em que o jornalista já estava 

com a saúde bastante debilitada (imagens 52 e 53). Para o Caderno de Cidades, gostava de 

atuar nas reportagens que tratavam sobre equipamentos urbanos voltados para o esporte, como 

a construção do estádio de futebol “O Amigão”, obra realizada na gestão do governador 

Ernani Sátyro37 (imagens 54 e 55). 

                                                 
37 O nome oficial do estádio é Governador Ernani Sátyro, em homenagem ao gestor que conduziu o 
planejamento e a execução da obra. 
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Imagem 50 – Coluna Social do DB assinada por Graziela Emerenciano. Publicação de 6 de 
outubro de 1968. Reprodução: Alarcon Agra. 
 

 

 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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Imagem 51 – Para registrar o momento em que o engenheiro Roberto Palomo era atendido 
pelo corpo médico, Valdi Lira entrou no centro cirúrgico do hospital. Reprodução: Alarcon 
Agra. 
 
 

 

 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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Imagens 52 e 53 – Visita de Chateaubriand a cidade de Sapé (PB) em outubro de 1965, uma 
das maiores produtoras de abacaxi do país, por ocasião da colheita da fruta. Na comitiva o 
general Amaury Kruel. Reprodução: Alarcon Agra. 
 

 

 

 
 
 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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Imagens 54 e 55 – Na primeira imagem, o então presidente da CDB e da FIFA, João 
Havelange, em inspeção as obras do estádio “O Amigão”. Na fotografia seguinte, uma 
imagem do dia da inauguração que, mesmo tendo acontecido em 1975, teve a participação 
especial de Valdi Lira, que já estava atuando fora do jornal. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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No relato de Valdi Lira ele destaca o período da ditadura militar em Campina Grande. 

Confirmando o que escrevemos, diz que foi mais perseguido pelos estudantes que pelos 

militares. Perguntado sobre a existência de repressão na cidade ele responde: 

 

Existiu e era pesada, viu? Nesse tempo eu levei tanta carreira que só você 
vendo... era tanta briga na rua e eu no meio fazendo fotografia, cobrindo 
tudo. Eles [os estudantes] saiam da Praça da Bandeira e iam para a Catedral, 
porque a polícia não entrava lá. A Delegacia de Campina era ali onde é o 
Bompreço hoje, em frente a Catedral [no Centro da cidade]. Naquele tempo 
Vital do Rêgo, que era Deputado, ficava no meio dos estudantes. Eles faziam 
movimento na frente da Delegacia porque a polícia era ditadura também, não 
é?! Pois bem, eu estava fotografando um dia dentro da Catedral quando os 
estudantes resolveram que não permitiriam mais fotógrafos ali, e também 
queriam que eu entregasse o filme. Durante todo o meu tempo no Diário eu 
trabalhei com uma Yashica Mat, com chapa de 6x6 cm, aí o que eu fiz: 
entreguei um rolo de filme virgem que eu tinha no bolso para eles e corri 
para a Delegacia com o filme que eu havia registrado tudo ainda dentro da 
máquina. Quando vi que dava, fui para a o Diário, revelei o filme, ampliei e 
as imagens foram publicadas. Os militares intervinham direto na redação, 
mas eu nunca tive problema com eles não, sabe?38 (Imagens 56 a 59). 

  

Imagens 56 e 57 – Manifestação estudantil ocorrida em abril de 1968. Os estudantes se 
reuniam na Catedral para de lá protestarem contra o regime militar em frente a Delegacia de 
Polícia, que ficava do lado oposto na mesma avenida. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 

 
                                                 
38 Valdi conta que a proximidade do DB com os militares e/ou interventores designados para atuar em 
Campina através de, por exemplo, cobertura de festas e recepções promovidas por ou para estes, 
publicadas na Coluna Social do jornal, era outro fator que amenizava muito a repressão sobre aquela 
empresa no período em que atuou. 
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Imagem 57 
 

 

 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
 

 

Imagens 58 e 59 – Outra manifestação estudantil ocorrida no mesmo mês em Campina 
Grande. Reprodução: Paulo Matias. 
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Imagem 59 

 

 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
 

Valdi Lira conta que as duas áreas em que mais gostava de atuar eram a Social e a 

Esportiva, e diz que buscava referências visuais a partir dos trabalhos que eram publicados 

nos outros jornais dos Diários Associados que chegavam cotidianamente a redação do DB. O 

acesso a pessoas importantes em eventos de luxo e a possibilidade de complementar a renda 

familiar eram os principais fatores que aproximavam o fotógrafo da área Social. Já a área 

esportiva o chamava por um outro motivo. Como descreve o próprio Valdi: “sou torcedor 

doente do Campinense [Futebol Clube]”. Todavia, a preferência pelo time de coração não o 

tonava parcial nas matérias esportivas em que trabalhava, o mais importante era que estivesse 

atuando na área (imagens 60 e 61). 

Mesmo com a contratação, em 1967, do fotojornalista Aluísio Alves para compor a 

equipe do DB, três anos de trabalho num ritmo frenético rendeu a Valdi uma úlcera gástrica, 

fato este que o forçou a ficar algum tempo de repouso amparado por uma licença médica. O 

Diário resolveu contratar um outro fotógrafo para ser treinado por Valdi com o objetivo de 

suprir a vacância deste durante o seu afastamento, Marcelo Marcos foi o terceiro fotógrafo a 

atuar no jornal. Valdi Lira foi um verdadeiro mestre para esses dois recém contratados. Como 

veremos adiante, ainda neste capítulo, Marcelo aprendeu o ofício de A a Z com Valdi; 

Aluísio, por seu turno, já chegou à redação com experiência de fotografia e laboratório, ainda 

assim reputa a Valdi o título de um dos maiores laboratoristas que conheceu e de seu grande 

mestre no fotojornalismo. As duas contratações aconteceram no ano de 1967 e, após o período 
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de recuperação, o repórter fotográfico pioneiro na empresa retomou as suas atividades, desta 

feita, num ritmo menos intenso já que agora contava com uma equipe de fotógrafos para 

dividir as pautas.  

Nesta cadência Valdi permaneceu no Diário da Borborema até o final de 1974. 

Marcelo e Aluísio já não estavam mais na empresa: o primeiro transitava entre o DB, o Jornal 

da Paraíba e o Jornal A União; o segundo foi convidado para fazer parte da equipe pioneira de 

fotógrafos do Jornal da Paraíba, mas, a semelhança de Marcelo, também circulou em outros 

jornais além das idas e vindas ao Diário da Borborema. É por esse motivo que no ano em que 

pediu desligamento do DB o fotógrafo que sucedeu Valdi foi Nicolau de Castro, que se 

tornaria um dos fotojornalistas de maior referência na cidade de Campina Grande, conforme 

também veremos ainda neste capítulo. 

 

Imagem 60 – Jogadores Assis (esquerda) e Marinho (centro), que brilharam nos campos de 
Campina Grande, na companhia de Janos Tatrai (de terno), o mais famoso empresário de 
jogadores que atuou na Paraíba. Reprodução: Alarcon Agra. 
 

 

 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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Imagem 61 – Com letras de capa coloridas, e reportagem fotográfica de Valdi Lira, o time do 
Campinense Futebol Clube, quando foi tetra campeão paraibano em 1974. Reprodução: 
Alarcon Agra. 
 

 
 

Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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A saída de Valdi Lira do DB, único jornal em que atuou na sua carreira como 

fotojornalista, após dez anos de serviços prestados, se deu por uma proposta que o fez voltar 

para a fotografia de estúdio, segundo ele mesmo, “mais sossegada”. Desta feita o convite 

partiu do dono de um outro estabelecimento fotográfico na cidade de Campina Grande, o sr. 

José Neiva Freire. Cansado de atuar no mercado fotográfico, o sr. Neiva fundou, em 1972, a 

Grafset em Campina Grande. Este empreendedor já atuava em paralelo nas duas áreas, gráfica 

e fotográfica. A medida que a Grafset foi crescendo o proprietário ampliava as instalações e 

renovava o seu parque gráfico, tanto que as primeiras máquinas do Jornal da Paraíba foram 

oriundas da gráfica do sr. Neiva. 

Enquanto Valdi Lira cuidava do Foto Neiva a Grafset tomava proporções maiores e, 

pouco a pouco, o empresário foi familiarizando o fotógrafo com este novo ramo, de maneira 

que, em 1986, quando a empresa gráfica de Neiva seguiu para João Pessoa, o empreendedor 

fechou o Foto e convidou Valdi para trabalhar nos setores de laboratório e arte da empresa, 

que passaria a partir de então a produzir seus produtos em escala industrial. Valdi aceitou o 

desafio, mas não se mudou para a capital, segundo ele, para não dividir a família já que os 

filhos estudavam e a esposa trabalhava em Campina Grande. Valdi diz que Neiva tinha uma 

explicação diferente: “Você não se muda para João Pessoa por causa do Campinense Futebol 

Clube”. O fato é que entre 1986 e 1989 Valdi ficou entre idas e vindas no trecho Campina 

Grande / João Pessoa / Campina Grande. 

Sabedor da firme decisão de Valdi em não se mudar para a capital e já percebendo o 

cansaço do seu funcionário, Neiva media um contato entre o empresário Ricardo Carlos, filho 

de José Carlos – fundador e sócio majoritário do Grupo Paraíba de comunicação, e Valdi Lira, 

resultando desta conversa a contratação do então funcionário da Grafset pelo Jornal da 

Paraíba, para atuar como gerente no parque gráfico do periódico. De 1990 a 2005, ano em que 

se aposentou, José Valdi de Lira atuou no setor initerruptamente, acompanhando toda a 

evolução desta área que, segundo ele, só trouxe benefícios à qualidade das imagens 

publicadas. 

 

4.2.2 Aluísio Alves e suas quatro décadas de fotojornalismo  

 

 Como escrevemos algumas linhas acima, Aluísio Alves do Nascimento (imagem 62), 

paraibano da cidade de Arara, já chegou no Diário da Borborema conhecendo a fotografia “da 

câmera ao laboratório”. Nascido no dia 12 de dezembro de 1942, Aluísio começou a se 

interessar por fotografia ainda jovem, quando trabalhava no comércio de Campina Grande, 
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cidade onde veio morar quando ainda era criança de colo. Foi como funcionário de uma loja 

de tecidos chamada “A Girafa” que o futuro repórter fotográfico conheceu José Moreira, 

amigo de profissão no mesmo estabelecimento. José Moreira tinha um irmão chamado Wilson 

Moreira, que era um admirador da fotografia, praticava esta arte como um hobby na época em 

que o monóculo39 estava em evidência, e foi por intermédio do colega que Aluísio se tornou 

amigo de Wilson. 

 

Imagem 62 – Aluísio Alves do Nascimento, repórter fotográfico com uma trajetória 
profissional de 45 anos. Foto: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 Wilson Moreira foi aprimorando o gosto pela fotografia e resolveu montar um grupo 

de fotógrafos com o objetivo de viajar pelo Brasil, não só para registrar as paisagens do país, 

mas, sobretudo, para buscar capacitação na área. José Moreira, amigo de Aluísio e irmão de 

Wilson, fez parte dessa equipe. Minas Gerais e Bahia foram os estados onde o grupo ficou por 

mais tempo. Quando a equipe regressou para Campina Grande Wilson decidiu abrir um 

                                                 
39 O monóculo é um dispositivo retangular em sua extensão que possui na extremidade menor 
(circular) uma lente de aumento e na outra extremidade (retangular – com medidas de 12 x 18 mm) 
uma tampa leitosa onde era depositado um cromo com medida semelhante. Para visualizar a imagem 
contida no cromo bastava direcionar o lado da tampa para uma fonte luminosa e, com um dos olhos, 
mirar a fotografia com o auxílio da lente de aumento circular, posicionada no lado menor do objeto. 
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estabelecimento na área, o Foto Paris. É neste período que Aluísio retoma o contato com 

Wilson e, pela frequência com que passou a ir ao Foto, foi percebendo o seu interesse pela 

fotografia aumentar a cada dia, de tal forma que a atividade de comerciário acabou ficando 

para trás. 

 Em 1965 Aluísio recebeu um convite de Wilson para trabalhar no seu estabelecimento. 

Fez a cobertura de alguns eventos na cidade, segundo Aluísio, ainda sem entender quase nada 

de fotografia. Foi acompanhando o trabalho de um laboratorista chamado Paulo, que veio de 

São Paulo para trabalhar no Foto Paris, que Aluísio começou a entender melhor o processo de 

laboratório: 

 

Wilson trouxe de São Paulo um japonês, Paulo, para fazer as fotos. Ele veio 
trabalhar como laboratorista. Eu gostava muito de acompanhar o trabalho 
dele, porque Paulo era muito bom no que fazia. Revelava filme de 120 mm 
em preto e branco e foi com ele que eu aprendi tudo de laboratório. Depois 
ele foi embora e, quando o Foto mudou de endereço, eu fui convidado por 
Wilson para ficar responsável pelo estabelecimento. Batia fotos 3x4; fazia 
cromo para monóculo; e também trabalhava com filme de 120 mm e 
revelação.40 

 

 Aluísio foi aprendendo a manusear a câmera na prática, sozinho. Se referindo ao 

trabalho no Foto Paris, o fotógrafo relata que: “Era um negócio complicado, rapaz. O dono 

não entendia de nada...”. Após dois anos naquele estabelecimento, Aluísio recebeu um convite 

do gerente do DB, Paulo de Tarso, e, em 1967, foi contratado pelo jornal para compor a 

equipe do periódico como fotojornalista juntamente com Valdi Lira. Com o mesmo 

equipamento utilizado pelo pioneiro, uma Yashica Mat, Aluísio começou no jornal cobrindo 

as matérias da área Policial que, na opinião dele, era o que fazia o DB vender (imagens 63 e 

64). De acordo com Aluísio, o trabalho dele complementava o de Valdi e vice-versa. Desde o 

início do fotojornalismo em Campina Grande os fotógrafos cobrem todas as áreas. Essa 

realidade nunca mudou até o período limite da nossa pesquisa. Mas é fato que os profissionais 

têm suas preferências, neste caso, por exemplo, Valdi nunca gostou de fotografar matérias 

para a área Policial, Aluísio sim; Aluísio, por sua vez, nunca gostou de trabalhar para a 

Coluna Social, Valdi sim. 

 Como já escrevemos, Aluísio tem em Valdi o seu referencial no fotojornalismo. A 

equipe, acrescida do fotógrafo Marcelo Marcos ainda em 1967, permaneceu trabalhando 

unida até que em 1970 Aluísio recebeu um convite para ser fotógrafo do Jornal da Paraíba, 

                                                 
40 NASCIMENTO, Aluísio Alves do. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 29 
jul. 2015. 
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que seria lançado em setembro do ano seguinte. Em parceria com o fotógrafo Eudes Villar, 

que abordaremos algumas linhas a frente, Aluísio compõe a dupla pioneira de fotógrafos do 

JP. Entre idas e vindas nos dois periódicos, Aluísio afirma que trabalhou três vezes no Jornal 

da Paraíba e diversas vezes entre o Diário e a TV Borborema.41 

 

Imagens 63 e 64– Fotografias típicas das reportagens Policiais do DB. Na primeira foto, o 
corpo de “Bizunga”, que foi encontrado com um golpe de faca na garganta, marca registrada 
de um grupo de extermínio que ficou conhecido na cidade como “Esquadrão da Morte”. 
Poucos dias depois o corpo de “Bola” também foi encontrado no mesmo local, o Grêmio 
Recreativo dos Soldados e Sargentos do Exército – GRESSE, com as mesmas características 
(dezembro de 1968). Reprodução: Alarcon Agra. 
 

 

 

 
 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
                                                 
41 Nessa época, as imagens que apareciam durante os telejornais eram do tipo slide, uma película em 
positivo que permite que o tema registrado seja projetado sem a necessidade de ampliação em papel 
fotográfico. 
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É interessante comparar a produção deste repórter fotográfico nas páginas Policiais 

dos dois jornais em que atuou na década de 70. No DB as fotografias publicadas quase sempre 

tiveram um perfil mais chocante, como evidenciamos nas imagens 63 e 64. No Jornal da 

Paraíba a linha era radicalmente diferente: além de exibir poucas imagens nas páginas 

Policiais, estas, quando eram publicadas, apresentavam uma composição muito mais amena, 

com a predominância de retratos das vítimas, a maioria das vezes vivas, ou prestando 

depoimentos à Polícia ou à imprensa (imagens 65 a 67). Essa diferença na abordagem dos 

temas da área Policial entre os dois periódicos foi uma das marcas mais claras que distinguiu 

um jornal do outro enquanto foram concorrentes no mercado campinense.  

 Sobre o período da ditadura em Campina Grande, Aluísio afirma que foi um tempo 

difícil. Relata, a semelhança de Valdi Lira, que sofreu muita perseguição por parte dos 

estudantes, mas, diferentemente do primeiro, também sofreu repressão por parte dos militares, 

especialmente do Exército. Foi intimado a comparecer ao quartel por diversas vezes, algumas 

delas apenas por ter fotografado palavras de ordem pichadas nos muros da cidade. Muitas 

dessas imagens sequer foram publicadas, mas ainda assim Aluísio foi reprimido. Esse tempo 

marcou o fotógrafo de tal maneira que ainda hoje falar sobre ditadura é algo que o incomoda. 

Perguntado sobre os locais de tortura que existiam em Campina Grande Aluísio responde: 

“Existia, existia... deixa eu ver se me lembro de alguma coisa... é melhor ficar calado”. 

Insistimos sobre o assunto, ao que Aluísio responde: “É o seguinte: minha memória é fraca, 

muito fraca. Encerra o assunto”. 

 Ainda sobre o tema ditadura, Aluísio relata um episódio que aconteceu com o 

jornalista Orlando Tejo, preso no período da repressão por abraçar abertamente as ideias de 

esquerda, explicitadas através dos textos que produzia para publicação no DB e dos discursos 

que proferia nas passeatas contra a ditadura: 

 

Um militar entrou na redação do Diário já para prender Orlando Tejo, 
porque ele havia feito um discurso apoiando o partido comunista. O militar 
perguntou: “- Você está armado?” “– Estou”, respondeu o jornalista. O 
militar disse: “- Me dê a sua arma agora”. Ao que Orlando Tejo puxou uma 
caneta do bolso e entregou ao militar [risos]. Ele [Orlando Tejo] era 
demais...! 
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Imagem 65 a 67 – Prints de páginas Policiais do Jornal da Paraíba publicadas em 1971, ano 
de fundação do periódico. Na imagem 66 podemos observar que nenhuma fotografia foi 
publicada naquela edição, de outubro de 1971. Aluísio Alves foi da equipe pioneira de 
fotojornalistas do JP. 
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Imagem 66 
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Imagem 67 

 

Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
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Em 1983 Aluísio passou a trabalhar no jornal A União. Neste período o fotógrafo 

conciliava a sua atividade profissional entre o periódico estatal e o Jornal da Paraíba. De 

acordo com Cláudio Goes, que trabalha atualmente como fotojornalista para A União, mas 

com vínculo na Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (SECOM-PB), até hoje 

Aluísio foi o único profissional oficialmente contratado para a sucursal d’A União em 

Campina Grande. Aluísio comenta sua passagem pelo jornal estatal: 

 

Foi feito um laboratório para mim, na rua Maciel Pinheiro, no edifício Jabre. 
Eram dois vãos pequenos no térreo, com uma divisória de Duratex, sendo 
que em um compartimento existia uma bancada, que só cabia uma pessoa 
mesmo, com um ampliador pequeno. Todo o restante do processo – lavar 
foto etc. – era feito fora. Só dava uma pessoa mesmo. Ali foi o primeiro 
lugar da sucursal em Campina Grande que eu trabalhei. O chefe era Tarcísio 
Cartaxo, um jornalista excelente. 

 

 Alguns anos depois passou a fazer parte dos quadros da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande (PMCG), na gestão do prefeito Enivaldo Ribeiro. De acordo com Aluísio, 

acompanhou muitos prefeitos colaborando com a Assessoria de Imprensa na produção de 

fotografias. Aluízio foi aposentado em dezembro de 2012, tanto pelo Governo do Estado 

quanto pela PMCG. 

 Já quase no final da entrevista duas passagens nos chamaram atenção. A primeira foi 

quando perguntamos ao fotógrafo se ele tinha o hábito de acompanhar o trabalho dos colegas 

que atuam hoje no fotojornalismo campinense, ao que Aluísio respondeu:  

 

Eu detesto fotografia. Não sei se foi pela convivência excessiva... É tanto 
que eu não tenho arquivo nenhum. Tinha duas fotos minhas na parede da 
sala, uma de quando eu era mais novo e outra de quando eu era mais velho, 
eu mandei a mulher tirar tudo. Não gosto, não. 

  

A segunda passagem que queremos destacar é uma constatação feita pelo próprio 

fotógrafo após uma breve retrospectiva dos seus 45 anos de profissão na área. A pergunta foi 

basicamente a seguinte: “- Se o senhor pudesse voltar no tempo mudaria alguma coisa na sua 

trajetória profissional?”. Segue a resposta de Aluísio: 

 

Mudaria. Eu teria feito um concurso, porque na época era tão fácil... Eu 
convivi com tanto político, João Agripino, Ernani Sátyro [ambos foram 
governadores da Paraíba]... e nunca pedi um benefício. [...]. Mudar assim, 
vamos dizer, para a Recebedoria de Rendas, para o Fórum... [...] eu estou 
pensando na questão econômica. A fotografia poderia ter ficado como um 
hobby. 
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 Independente destas constatações, não encontramos nas mais de quatro décadas de 

história profissional de Aluísio Alves qualquer conduta que desabone a sua atuação enquanto 

fotojornalista. O fotógrafo Marcelo Marcos, que trabalhou com Aluísio durante alguns anos 

(imagem 68) – como já foi citado, eles iniciaram a carreira praticamente juntos – o reputa 

como um repórter fotográfico que merece respeito e admiração por parte daqueles que 

trabalham neste campo da imagem. 

 

Imagem 68 – Um flagrante dos repórteres fotográficos Marcelo Marcos (a esquerda) e 
Aluísio Alves. Os dois começaram a atuar no DB em 1967. Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Marcelo Marcos cedido ao pesquisador. 
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4.2.3 História e polêmica e histórias polêmicas de Marcelo Marcos 

 

 Irreverente, autêntico e boêmio (com todos os predicados agregados a estas palavras), 

estes são os adjetivos que melhor definem a pessoa de Marcelo Marcos (imagem 69). Natural 

de Campina Grande, nascido em 22 de janeiro de 1945, Marcelo viveu boa parte da sua 

história no fotojornalismo conciliando seu estilo de vida à profissão de repórter fotográfico. O 

seu interesse pela fotografia vem desde criança. Quando começou a trabalhar, ainda 

adolescente, investiu o seu primeiro salário em uma câmera fotográfica, que não consegue 

recordar a marca e o modelo. Aprendeu a manusear o equipamento motivado pela curiosidade 

e a vontade de registrar eventos corriqueiros do seu dia a dia. 

 

Imagem 69 – Marcelo Marcos, quando da entrevista concedida ao pesquisador. Foto: Paulo 
Matias. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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 Começou a trabalhar na comunicação sendo office boy da Rádio Borborema, além de 

vender tickets de mensagens sonoras que eram transmitidas pela empresa42. Em 1967, no 

período em que Valdi Lira estava de licença médica e Aluísio Alves não estava na redação do 

jornal, aconteceu um acidente automobilístico em Campina Grande e o jornalista Orlando 

Tejo, que já conhecia Marcelo e sabia do seu interesse pela fotografia, pediu para que ele 

fizesse essa reportagem fotográfica. Marcelo relatou esse episódio, que marcou o seu início no 

fotojornalismo: 

 

Quando a notícia do acidente chegou na redação Orlando Tejo olhou para 
mim e disse: “- Ô Marcelo, você quer fazer essas fotos para o jornal?” Aí eu 
disse: “- Eu nuca peguei numa câmera dessa, não [uma Yashica Mat]”. Daí 
Orlnado falou: “- Eu vou te dar cinco rolos de filme, com 12 chapas cada 
um, se a gente conseguir aproveitar cinco chapas eu ajeito para você aqui 
[para Marcelo ser contratado pelo jornal]”. Eu bati só uns dois rolos de 
filme. Naquela época eu não sabia nada de laboratório, então Valdi precisou 
entrar em cena, mesmo de licença médica, para ampliar as fotos e me ensinar 
tudo sobre revelação em laboratório. O jornal aproveitou umas cinco 
imagens da minha reportagem e foi aí que eu comecei.43 

 

 Na sua trajetória como fotojornalista Marcelo trabalhou em diversas empresas. A 

semelhança de Aluísio, passou pelo Diário da Borborema, o Jornal da Paraíba e A União. 

Além destes, atuou no Correio da Paraíba e foi fotógrafo pioneiro da Gazeta do Sertão na sua 

terceira fase (imagem 70). Em 1968 passou a ser funcionário da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, trabalhando como fotógrafo. Seguindo uma tendência da maioria dos 

repórteres fotográficos desta geração, Marcelo conciliou o trabalho na Prefeitura com as 

atividades da redação: “Não fosse o trabalho complementar, e as imagens que nós vendíamos, 

com autorização do secretário [nome dado a função de chefe de redação naquela época], 

quando a gente fazia Coluna Social, não dava para sobreviver, não”. 

 Durante a entrevista com Marcelo, tomamos conhecimento de que o seu irmão, Paulo 

de Tarso, era o gerente do Diário da Borborema quando o fotógrafo iniciou a sua carreira. 

Com esta informação ficamos tendenciosos a pensar que este foi o elemento motivador por 

trás da sua contratação. Ledo engano. Os adjetivos que escrevemos sobre Marcelo no início 

deste relato sobre a sua história profissional era tudo o que Paulo de Tarso não queria dos seus 

                                                 
42 As mensagens sonoras serviam como um meio de publicidade, como uma forma de comunicar algo 
importante e/ou urgente – perda de documentos, falecimento de alguém etc. – ou ainda como recados 
sentimentais escritos pelos enamorados. 
 
43 SILVA, Marcelo Marcos da. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 10 ago. 
2015. 
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subordinados, ainda mais quando este fosse um irmão seu. Algumas vezes ele mesmo sugeriu 

a demissão de Marcelo do DB, tamanha eram as situações embaraçosas promovidas pelo 

irmão dentro da empresa (imagens 71 e 72). Marcelo comenta sobre alguns desvios 

cometidos por ele: 

 

Queimava serviço por cachaça demais... levava rapariga para o estúdio 
[laboratório do jornal]. Paulo ficava com muita raiva de mim. Porque no 
domingo a gente ia copiar as imagens dos jogos e não tinha ninguém na 
redação, aí eu levava rapariga para lá... de vez em quando dava uma zebra da 
gota serena... [risos]. 

 

Imagem 70 – Dia na inauguração do jornal Gazeta do Sertão, em sua terceira fase. Na foto, 
Marcelo está ladeado pelos jornalistas Geovaldo Carvalho (a esquerda) e Chico Maria. Foto: 
Autoria desconhecida. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Marcelo Marcos cedido ao pesquisador. 
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Imagens 71 e 72 – Marcelo Marcos em momentos de “descontração” na redação do DB. Na 
primeira imagem o fotógrafo está à esquerda, sobre um birô da redação fingindo lutar com um 
companheiro de trabalho. Na segunda imagem é o “padre franciscano” a abençoar a santa 
bagunça de cada dia. Fotos: Autoria desconhecida.    
 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Marcelo Marcos cedido ao pesquisador. 
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A parte esse comportamento avesso ao que recomenda o estatuto de um funcionário 

padrão para uma empresa, Marcelo deixava transcender o seu lado inquieto no exercício da 

sua profissão. Nunca se conformava com ângulos comuns (imagens 73 e 74), mas conta que 

muitas vezes não teve as suas imagens publicadas porque o editor julgava que aquelas 

fotografias “diferentes” não venderiam. Marcelo diz que compensava essa situação se 

lançando com mais intensidade nas áreas em que mais gostava de atuar: Policial, Social – 

especialmente as festas em clubes – e Política (imagens 75 a 79). Quando precisava cobrir as 

pautas esportivas o fotógrafo nos conta que muitas vezes brigava com os porteiros dos 

estádios de futebol como forma de ser expulso antes mesmo de entrar no campo, isso porque 

detestava trabalhar para a página de Esportes. 

  

Imagens 73 e 74 – Marcelo sempre buscou ângulos inusitados para compor suas fotografias. 
Na primeira foto, feita por Nicolau de Castro, um poste servirá de posto para a reportagem. 
Na imagem seguinte, de autoria desconhecida, o fotógrafo, já mais maduro, mantém a 
tradição do ângulo diferente. Fotos: Autoria desconhecida. 
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Imagem 74 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Marcelo Marcos cedido ao pesquisador. 
 

Imagens 75 e 76 – Vítimas do Esquadrão da Morte, registradas por Marcelo quando atuava 
na Gazeta do Sertão. Reprodução: Paulo Matias. 
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Imagem 76 
 

 

 
Fonte: Acervo da Fundação Edvaldo do Ó. 
 
 
Imagem 77 – Ao tempo em que cobria os bailes de carnaval para os jornais em que 
trabalhava, Marcelo também aproveitava para cair na folia. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Marcelo Marcos cedido ao pesquisador. 
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Imagem 78 – Print de uma página do Jornal da Paraíba sobre os preparativos e a folia de rua 
alusivas ao carnaval de 1972 em Campina Grande. 
 

 

Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
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Imagem 79 – Visita de Mário Andreazza a Campina Grande em 1968, na gestão do 
governador João Agripino, para inauguração de um trecho da BR 230 que liga a cidade ao 
sertão do estado. Reprodução: Alacon Agra. 
 

 

 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 



175 

 

Dois eventos marcaram a carreira deste repórter fotográfico nos anos iniciais da sua 

profissão. O primeiro foi a cobertura da morte do compositor e radialista Rosil Cavalcanti, 

parceiro de Jackson do Pandeiro em diversas composições. O fato ocorreu em 10 de julho de 

1968 e Marcelo diz que nunca viu tamanha multidão reunida para um adeus a uma pessoa tão 

querida. “Quando chegamos no cemitério, para o sepultamento [no dia 11], eu pensei que ia 

morrer espremido por tanta gente” (imagens 80 e 81). De fato, autores que escreveram sobre 

o episódio confirmam a versão de Marcelo. “Campina assistiu uma das mais profundas 

comoções que já lhe atingira. Desaparecia de forma precoce e inesperada a alegria e o 

dinamismo de Rosil” (SOUZA, 2015, p. 23). Nóbrega e Alves (2015, p. 31) também 

escrevem sobre esse episódio: 

 

Era uma quarta-feira e, nesse dia, O Campinense Repórter [da Rádio 
Borborema] novamente vai ao ar, aproximadamente 14h50, dessa vez 
anunciando um fato comovedor, não de assassinato, mas de repercussão 
grandiosa e de tristeza, pois se tratava do falecimento, de forma abrupta, do 
radialista e compositor Rosil Cavalcanti. 
 

E continuam: 
 
A rua tomada, mesmo antes da chegada do corpo, dificultou a entrada do 
caixão em sua residência, no Largo da Luz, 82, ao lado do posto Esso, em 
pleno centro da cidade. 
 
O espaço não estava comportando a quantidade de pessoas que ia visita-lo 
nem tampouco dando conforto aos familiares e amigos que se faziam 
presentes. Era gente, muita gente, até quando houve uma sugestão de amigos 
para colocar Rosil em outro local onde pudesse haver visitação de todos que 
desejavam. [...]. O novo local [a igreja de Nossa Senhora do Carmo] foi bem 
aceito, pois ficava, relativamente próximo à residência de Rosil, na parte 
central da cidade e da mesma forma, possibilitando a visitação ao velório de 
forma ampla e confortável a todos. O translado foi feito no dia seguinte a pé. 
Às 15h00, houve a missa de corpo presente com a igreja superlotada; 
encerrada a celebração, o cortejo se dirigiu a pé até o Cemitério de Nossa 
Senhora do Carmo, onde houve necessidade de intervenção de 
policiamento para conter a multidão. Às 17h30, o sepultamento. 
(NÓBREGA; ALVES, 2015, p. 39-40, grifo nosso).  

 

 Em proporções pouco menores que o de Rosil Cavalcanti, aconteceu, em 22 de março 

de 1970, o sepultamento do político Severino Bezerra Cabral. Conhecido por ter empreendido 

obras de fôlego em Campina Grande durante as suas gestões como Prefeito do município, a 

exemplo do Teatro Municipal, que leva o seu nome, “Seu Cabral”, como era chamado, 

marcou a sua trajetória política por se tornar popular junto a classe mais pobre da cidade. 

Criou a Fundação Municipal de Habitação, que foi responsável pela construção dos primeiros 
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núcleos de casas populares com recursos da Prefeitura, suprindo uma necessidade já gritante 

naquela época. A reportagem fotográfica deste evento público também foi de autoria de 

Marcelo Marcos (imagem 82). 

 

Imagens 80 e 81 – Registros dos momentos em que a cidade se despede de um dos seus 
maiores compositores, Rosil Cavalcanti. No final das legendas que acompanham as duas 
imagens, o crédito do fotógrafo. Reprodução: Alarcon Agra. 
 

 

 

Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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Imagem 82 – O cortejo que seguiu com o corpo de “Seu Cabral” até o cemitério de Nossa 
Senhora do Carmo. Um fragmento da legenda diz: “fez êle sua derradeira caminhada no 
ambiente em que sempre viveu – no meio do povo”. Os créditos de Marcelo também 
aparecem ao final deste texto. Reprodução: Alarcon Agra. 
 

 

 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
 

 

O fotógrafo nos conta que algumas vezes o seu jeito impulsivo o colocou em situações 

difíceis, especialmente quando as suas ações profissionais foram de encontro aos militares. 

Em maio de 1972 uma fotografia produzida por Marcelo, publicada no Jornal da Paraíba, 

tomaria proporções nacionais (imagem 83 e detalhe). A imagem de um carro de polícia 

acorrentado ao portão da casa de um delegado foi publicada, segundo o fotógrafo, em duas 

revistas (Veja e O Cruzeiro) e 14 jornais, dentre os quais O Globo, com a seguinte manchete: 

“Paraíba: a insegurança da própria segurança”. O delegado Rui Barbosa foi demitido do 

cargo, os cinco policiais que circulavam na viatura foram afastados e Marcelo foi detido. O 

jornalista responsável pela matéria, Josimar Viana, solicitou a intervenção do conhecido 

major do Exército Paulo Câmara para que fotógrafo fosse liberado, o que aconteceu no 

mesmo dia. Nessa época Marcelo tinha vínculo com o Estado, trabalhando na Delegacia com 

a produção de retratos de pessoas que eram presas, para compor o fichário destas. Três dias 
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após a publicação da matéria o general Nobre Vilar, Secretário de Segurança do Estado, veio 

à Campina Grande prestar esclarecimentos à imprensa e, nesta mesma ocasião, demitiu 

Marcelo da função que desempenhava. Sobre este período o repórter fotográfico relata: 

 

No Diário da Borborema, no início da década de 70, tinha um Sargento do 
Exército [conhecido por Marinho] que toda noite ia lá. Olhava as matérias e 
selecionava o que podia ou não ser publicado. O que não pudesse era 
substituído por qualquer outra coisa, nessa época era tudo em chumbo, era só 
refazer [nesse período o DB usava a tecnologia de linotipo para impressão]. 

 

 Já na década de 80, final do período de ditadura militar, o repórter fotográfico foi mais 

uma vez vítima da repressão. Quando fazia a cobertura de uma manifestação de rua pelas 

“Diretas Já” teve a sua câmera confiscada pelo Tenente Nilson, da Polícia Militar (imagem 84 

e detalhe). Talvez o golpe mais duro para Marcelo não tenha vindo de uma conjuntura que 

cerceava direitos e tentava, de maneira muito contundente, calar a imprensa. No dia 06 de 

março de 1987 o fotógrafo perdeu de maneira trágica um amigo pessoal que reputava como 

um pai: o tribuno, ex-Deputado e Vice-Governador eleito, mas ainda não empossado, 

Raymundo Yàsbeck Asfora, que cometeu suicídio em sua residência, na Granja Uirapuru, 

bairro de Bodocongó, zona oeste de Campina Grande (imagem 85). 

 Mas o pior ainda estava por vir. Pela forma como o corpo foi encontrado44, a polícia 

levantou a hipótese de assassinato e um dos principais suspeitos era Marcelo Marcos. Como a 

casa onde o corpo do tribuno estava não tinha sinais de arrombamento, a tese de assassinato 

recaiu sobre Marcelo porque, segundo as irmãs de Asfora e a ex-esposa do primeiro 

casamento, no provável horário em que aconteceu a morte, estimado pelos peritos e legistas 

do caso, Asfora só abriria a porta da casa para o amigo Marcelo e mais ninguém. O caso 

ganhou repercussão nacional, sendo tema do programa “Linha Direta” da rede Globo de 

televisão, que, pela forma como foi editado, reforçou a tese de assassinato. 

 Marcelo passou por uma sequência de julgamentos (imagem 86) e foi absolvido em 

todos. No penúltimo, que aconteceu no Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande, o 

fotógrafo foi absolvido pela maioria absoluta dos votos, mas o Tribunal de Justiça da Paraíba 

anulou este julgamento por entender que o réu foi absolvido com base na tese de suicídio. O 

ministério público, por sua vez, também recorreu da decisão com fundamento no laudo de 

uma perícia que aponta para um possível homicídio. No dia 21 de março de 2013 aconteceu 

                                                 
44 Voltaremos a tratar sobre este assunto no relato a respeito do fotógrafo Nilton Ribeiro, ainda neste 
capítulo. Nilton foi o único profissional a entrar no local do crime para produzir as imagens que 
serviram tanto ao jornal como a perícia do caso. 
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um novo julgamento no 2º Tribunal do Júri de Campina Grande. Mais uma vez, Marcelo foi 

absolvido por maioria dos votos do corpo de jurados. 

 

Imagem 83 – Print da página do Jornal da Paraíba onde a matéria que foi escrita a partir da 
fotografia produzida por Marcelo foi publicada. A imagem ganharia repercussão nacional e o 
fotógrafo pagaria um preço por isso. 
 

 



180 

 

 

Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
  

Imagem 84 e detalhe – Oficial da PM confiscando a câmera de Marcelo em uma 
manifestação pelas Diretas Já. Foto: Nicolau de Castro. 
 

  
 

Fonte: Acervo do fotógrafo Nicolau de Castro cedido ao pesquisador. 
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Imagem 85 – O corpo do tribuno Raymundo Asfora, mais que um amigo para Marcelo 
Marcos. Foto: Nilton Ribeiro. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
 

Imagem 86 – Marcelo Marcos em um dos diversos juris em que foi réu, acusado da morte de 
Raymundo Asfora. Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

 

Fonte: Acervo do fotógrafo Marcelo Marcos cedido ao pesquisador. 
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Todo esse processo não apagou o afeto que tem pelo amigo. Quase todos os domingos 

vai ao cemitério visitar os túmulos do pai, o sr. José Absalão da Silva, e o de Raymundo 

Asfora. Guarda, dos momentos de boemia com o tribuno, fotografias (imagem 87) e o gosto 

pelo cantor Nelson Gonçalves. Aliás, Marcelo é o que podemos chamar de fã número um de 

Nelson. Quando o fotógrafo nos emprestou parte do seu acervo para digitalização recomendou 

o seguinte: “Paulo, você pode perder todas estas fotos, mas não dê fim a esta revista de 

Nelson Gonçalves”, se referindo a um exemplar especial da revista Cartaz sobre o cantor 

(imagem 88). Dentro deste fascículo um ingresso cuidadosamente guardado de um show que 

Nelson fez em Campina Grande e que Marcelo participou na companhia da esposa, Roseana 

Maria do Nascimento Silva, ocasião em que posou ao lado do Artista para uma foto (imagens 

89 e 91). 

 Marcelo foi um dos poucos fotógrafos que entrevistamos a possuir um acervo com 

imagens pessoais que apresentam uma amostra do que eram os laboratórios dos jornais de 

Campina Grande (imagens 92 e 93). Também foi um dos poucos que conviveu de perto com 

o fotógrafo Eudes Villar, o único dos profissionais que compõem esta pesquisa que não está 

vivo e sobre o qual trataremos a seguir. 

 

Imagem 87 – Marcelo e Asfora em uma das muitas noites de boêmia. Foto: Autoria 
desconhecida. 
 

 

Fonte: Acervo do fotógrafo Marcelo Marcos cedido ao pesquisador. 
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Imagem 88 – Exemplar especial da revista Cartaz sobre Nelson Gonçalves. Reprodução: 
Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Marcelo Marcos cedido ao pesquisador. 
 
Imagem 89 – Marcelo Marcos lado a lado com Nelson Gonçalves. Foto: Autoria 
desconhecida. 
 

 
 
Fonte: Acervo do fotógrafo Marcelo Marcos cedido ao pesquisador. 
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Imagens 90 e 91 – Frente e verso de um ingresso do show de Nelson Gonçalves em Campina 
Grande. No verso, o autógrafo do cantor e anotações pessoais. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do fotógrafo Marcelo Marcos cedido ao pesquisador. 
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Imagens 92 e 93 – Marcelo Marcos nos laboratórios do Diário da Borborema e Jornal da 
Paraíba, respectivamente. Fotos: Autoria desconhecida. 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do fotógrafo Marcelo Marcos cedido ao pesquisador. 
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4.2.4 Eudes Villar, um amante da fotografia 

 

 O levantamento de dados sobre a atuação de Eudes Villar (imagem 94), cidadão 

campinense que nasceu em 20 de dezembro de 1930, não foi tarefa fácil. Como relatamos 

acima, Eudes é o único fotógrafo pesquisado que não mais está vivo. Mesmo contando com a 

participação de familiares e amigos de trabalho, as informações nunca eram ricas em detalhes 

porque o fotógrafo sempre foi de postura muito discreta: em casa pouco falava sobre o 

trabalho; no trabalho pouco comentava sobre a sua vida pessoal. 

 

Imagem 94 – Close do fotógrafo Eudes Villar com um pequeno rádio de pilhas na mão. Na 
ocasião, o fotógrafo assistia a uma partida do seu time do coração, o Treze Futebol Clube. 
Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

 
Fonte: Acervo de Luzia Villar cedido ao pesquisador. 
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 Eudésio, filho de Eudes do primeiro casamento, conta como foi o início do seu pai na 

fotografia: 

 

Os pais dele queriam que ele fosse servir na Marinha, em Recife. Pelo que 
fiquei sabendo depois, meu pai era muito revoltado, danado com a vida, saía 
muito, era namorador demais. Ir servir na Marinha, para ele, seria o fim. Mas 
tudo bem, os pais queriam, ele foi para Recife fazer a prova. Eu lembro que 
ele me disse que fez tudo errado, por consequência, foi reprovado e voltou. 
Evidentemente deve ter levado algumas lambadas. Ele se alfabetizou, mas 
não quis seguir nenhuma... fazer um curso superior. Eu acho que a questão 
da fotografia foi uma maneira que ele arranjou de começar a fazer algum 
trabalho, de se especializar em alguma coisa, alguma profissão.45 

 

 A escola de fotografia para Eudes foi um estabelecimento que pertencia ao seu tio, 

Euclides Vilar, o Foto Vilar. Quando iniciou a sua trajetória na fotografia aos 19 anos, em 

1949, teve como mestre, além do tio, o primo Ernani Vilar, filho de Euclides. O tio-professor 

faleceu em 1953, ficando o estabelecimento a partir de então aos cuidados de Ernani e Eudes. 

O Foto Vilar era muito conhecido em Campina Grande, sua localização na rua Cardoso 

Vieira, Centro da cidade, à época, próximo ao Terminal Rodoviário de Passageiros 

Interestadual, fazia daquele estúdio parada obrigatória para os amantes da fotografia. A 

família Vilar era requisitada para cobrir eventos na área social, mas também fazia reportagens 

e souvenirs (imagens 95 e 96). Todavia, o Foto Vilar ganhou notoriedade na cidade pela 

qualidade dos retratos produzidos para documentos. O retoque, feito com lápis HB sobre o 

negativo, fazia desaparecer qualquer imperfeição do retratado, e esta foi, segundo Aluísio 

Alves, uma das áreas que Eudes se especializou. Sobre o Foto Vilar, Figueiredo Júnior (2005, 

p. 59) escreve: 

 

Pouco tempo depois de iniciar suas atividades, o Foto Vilar também ficaria 
conhecido como o melhor da cidade na produção de fotos para documentos. 
O que diferenciava este estabelecimento dos demais era o retoque nos 
negativos, que resultava no ocultamento de falhas físicas comuns na face, 
como espinhas e cicatrizes. (imagem 97). 

 

  

 

 

 

                                                 
45 VILAR, Eudésio Oliveira. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 18 ago. 
2015. 
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Imagens 95 e 96 – Reportagem feita por Euclides Vilar, em 9 de março de 1939, dia da 
inauguração da adutora de Vaca Brava na cidade de Campina Grande pelo então interventor 
Argemiro de Figueiredo. Na sequência, um souvenir comemorativo preparado pelo Foto Vilar 
para os clientes e amigos em 1949, ano em que Eudes começou a trabalhar com o tio no 
estabelecimento. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 

 

 

Fontes: Acervo do pesquisador e de Luzia Villar, respectivamente. 
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Imagem 97 – Retrato do sr. Oscar Vilar, pai de Eudes, feito no Foto capitaneado pelo seu 
irmão, Euclides Vilar. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo de Luzia Villar cedido ao pesquisador. 
 

 

Nenhum dos entrevistados soube precisar o ano ou o período em que Eudes começou a 

desenvolver as suas atividades na imprensa. O depoimento de Luzia Villar, viúva do segundo 

casamento, fornece algumas pistas que indicam a participação de Eudes como repórter 

fotográfico na sucursal em Campina Grande do jornal Correio da Paraíba, em paralelo as suas 

atividades no Diário da Borborema e no Foto Vilar. Perguntada sobre esse assunto Luzia 

responde: “Ele trabalhava no Diário, que ficava próximo ao Foto Vilar e em outro de João 

Pessoa que eu não lembro o nome”46. Marcelo Marcos confirma que quem o substituiu no 

Correio foi Eudes, mas isso já na década de 70 e, ao que tudo indica, a passagem de Eudes 

pelo Correio se deu ainda na década de 60. Eudésio também relatou que o seu pai viajou para 

o Rio de Janeiro com o desejo de trabalhar na revista Manchete, mas não logrou êxito e 

regressou para Campina Grande. O filho de Eudes também não conseguiu lembrar do período 

                                                 
46 VILLAR, Luzia Barbosa. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 04 ago. 
2015. 
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em que isso aconteceu, mas acredita que era neste semanário que o pai buscava referências 

visuais para compor suas imagens. 

 Alguns dados, porém, podem ser registrados com exatidão. O primeiro, é que Eudes 

Villar foi, junto com Aluísio Alves, do time pioneiro de repórteres fotográficos do Jornal da 

Paraíba, onde permaneceu por mais de quinze anos. Na edição comemorativa alusiva aos 12 

anos de fundação do periódico localizamos uma matéria intitulada “Rápidos nos flagrantes. 

Eles são os ‘cobras’ da máquina”, de onde extraímos o seguinte fragmento: “O Jornal da 

Paraíba tem três excelentes fotógrafos que nos brindam ilustrando cada exemplar da melhor 

maneira possível; são eles: Marcelo, Aluísio e Eudes pessoas muito estimadas nos meios 

jornalísticos da cidade” (1983, p. 8E) (imagens 98). Na sequência, constatamos outra matéria 

publicada pelo JP, no dia 23 de dezembro de 1984, sob o título “Paraíba entrega cestas 

natalinas” (imagem 99). Junto a uma das fotos que aparecem lemos a seguinte legenda: 

“Josinaldo Apolinário, do Departamento Comercial, entregando uma cesta de Natal ao 

funcionário mais antigo do JP, Eudes Vilar” (1984, p. 8A). Também podemos constatar a 

permanência do fotógrafo no periódico depois deste período em matéria publicada em junho 

de 1987, quando a cantora Elba Ramalho deu à luz ao seu filho Luan em um hospital na 

cidade de Campina Grande. Junto as imagens do acontecimento está o crédito de Eudes Villar 

(imagem 100). 

 Outra informação, que constatamos a partir de algo raro para a época, a inserção de 

créditos, e também reforçada pelo depoimento dos familiares e colegas fotógrafos, é que 

Eudes se realizava como profissional da imprensa na cobertura das pautas para o Caderno de 

Esportes, especialmente quando a modalidade era o futebol, isso desde o seu começo como 

repórter fotográfico (imagem 101). Na imagem 102 vemos, no canto superior esquerdo o box 

de créditos fotográficos onde aparece os seguintes nomes: Eudes Vilar, Marcelo Marcos e 

Martim Lutero. Marcelo nos explicou, em consonância com o que nos havia relatado sobre 

detestar cumprir pautas esportivas, que raramente uma foto daquele caderno era sua. Sobre 

Martim Lutero ele diz: “O nome dele aparecia porque ele era o editor da página. Só 

fotografava se eu ou Eudes não pudéssemos ir aos jogos do domingo, o que quase nunca 

acontecia. Ele nunca foi fotógrafo mesmo”. A imagem 103 mostra algumas fotografias 

produzidas por Eudes, publicadas no caderno de Esportes do JP, quando o time da casa, o 

Treze, amargou uma derrota de 4 a 0 para o Cruzeiro. 
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Imagem 98 – Nos 12 anos do Jornal da Paraíba o periódico veiculou a matéria que segue. 
Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Imagem 99 – Fragmento da matéria publicada pelo Jornal da Paraíba em 23 de dezembro de 
1984, quando Eudes foi homenageado como o funcionário mais antigo da empresa. 
Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Imagem 100 – Eudes Villar registrou, em 1997, o nascimento de Luan, filho da cantora Elba 
Ramalho em um hospital na cidade de Campina Grande. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
 

Imagem 101 – Eudes Villar no início da sua carreira como repórter fotográfico. Desde o 
começo, junto ao seu esporte predileto: o futebol. Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

Fonte: Acervo de Luzia Villar cedido ao pesquisador. 
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Imagem 102 – Página de futebol, do Caderno de Esportes do JP, publicada em março de 
1983. Nos créditos encontramos o nome de Eudes Villar (grafado com uma letra L). 
 

 

 
Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
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Imagem 103 – Jogo entre o Treze e o Cruzeiro pela “Taça de Ouro do Brasil”, em Campina 
Grande. Na ocasião o time da casa perdeu por 4 a 0. 
 

 

 
Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
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Mesmo sendo torcedor do Treze Futebol Clube, qualquer evento envolvendo futebol 

interessava a Eudes. Todavia, em alguns textos que pesquisamos no JP, no período em que o 

fotógrafo atuou, encontramos notas que descrevem a parcialidade do fotógrafo pelo seu time 

do coração. O primeiro texto foi publicado numa coluna chamada “Comentando”, assinada 

por Expedito Perrônico (1983, p. B8), onde lemos: 

 

ANTI-FOTÓGRAFOS – Os nacionalinos [do time Nacional de Patos – PB], 
é claro da cidade sertaneja de Patos, não podem ver um fotógrafo rodeando 
as traves, principalmente do PV [estádio Presidente Vargas, do Treze 
Futebol Clube], que [sic.] botar a boca no trombone alegando que as tochas 
das máquinas de Eudes Vilar e Nicolau de Castro estão encandeando o 
goleiro. Vai ver que eles não conhecem um FLACH! [sic.]. 

 

O segundo texto foi publicado numa outra coluna esportiva, “Toque de Bola”, que era 

assinada por Chico de Assis (Olé), em 30 de setembro de 1983. Além de reforçar a 

característica do fotógrafo de conversar pouco, conforme destacamos no primeiro parágrafo 

deste relato sobre Eudes, as linhas são um misto de homenagem ao fotógrafo, que se 

encontrava enfermo naquele período, com problemas na tireoide, mas ao mesmo tempo 

retoma, de forma sutil, o uso do flash em prol do Treze. Segue o texto na íntegra: 

 

Estou com saudades de Eudes Vilar, o nosso querido fotógrafo. Não é uma 
saudade apenas pela ausência aqui na redação, o ambiente de trabalho 
diuturno ao qual ele, como um devoto se entrega de corpo e alma. Nem uma 
saudade do bate papo até por que [sic.] Eudes, quando trabalhando, não é de 
muita conversa, senão o estritamente necessário. A saudade é pela ausência 
de Eudes nos campos de futebol. No estádio Presidente Vargas 
principalmente. Na festa de entrega de faixas aos jogadores bi campeões 
quinta-feira à noite me veio de repente a lembrança do fotógrafo. Já estava 
pelo Jornal da Paraíba o amigo Aluísio, aliás um substituto pra ninguém 
reclamar. Entretanto é naquele estádio, no Presidente Vargas, onde a imagem 
de Eudes Vilar se amolda mais. Bem melhor que nas festas de casamento e 
aniversário as quais Eudes, como excelente profissional que é, nunca deixou 
de ser convidado para a cobertura. 
 
A particularidade que une uma coisa a outra, ou seja, Eudes Vilar ao 
Presidente Vargas, é que ele ficou conhecido como o fotógrafo de trás do gol 
do time visitante. Em todos os jogos do Galo [animal que simboliza o Treze] 
Eudes sempre lá estava a espoucar [sic.] o flash de sua poderosa máquina, a 
colher os mais brilhantes instantâneos que enriqueceram esta página. É que 
ardoroso amante do time alvi-negro, aproveitava o trabalho para uma 
satisfação, um lazer. Quer dizer: o trabalho acoplado ao entretenimento. A 
realização de Eudes ficou sempre nos flagrantes de gols marcados pelo 
Treze. É pela saudade do amigo Eudes que torço pelo seu restabelecimento 
breve a fim de que livre de um leito de hospital, onde já se encontra há mais 
de um mês, possa voltar dando novas lições de amor ao trabalho e zêlo pela 
profissão. (ASSIS, 1983, p. B1) 
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Em 06 de janeiro de 1985 o Jornal da Paraíba estampou uma matéria na primeira 

página do caderno de Esportes sobre a eleição para a nova Diretoria da Associação dos 

Cronistas Esportivos Campinenses (ACEC). A chapa “Renovação Já” se apresentava como 

oposição e era encabeçada pelo radialista Germano Ramalho, candidato à presidência. Na 

diretoria executiva da chapa estava o fotógrafo Eudes Villar, que concorria como 2º tesoureiro 

(imagem 104). A eleição ocorreu no dia 15 do mesmo mês. Novamente na primeira página da 

edição do dia 16 encontramos a seguinte manchete: “Oposição com Germano tem primeira 

vitória na ACEC”, a chapa “Renovação Já” foi eleita com 39 sufrágios dos 70 cronistas 

votantes. 

Eudes resistia muito cobrir as pautas da área Policial, esse é outro ponto comum nos 

relatos sobre este repórter fotográfico. Luzia conta que certa noite, depois de registrar um 

acidente ocorrido entre um ônibus e uma carreta no trecho Campina Grande – João Pessoa, o 

fotógrafo chegou em casa chocado: “Chocou ele demais... Ele chegou em casa, o sapato 

estava cheio de sangue. Ele disse: - Ah, minha filha, depois eu vou te contar. Vou tomar um 

banho, não quero comer, vou me deitar. Ele ficou chocado com aquilo”. Por esse motivo é 

provável que o início da década de 80 não tenha sido fácil para Eudes. É que com a difusão 

das atividades do grupo de extermínio “Mão Branca” pelo Diário da Borborema47, que estava 

com as vendas em alta, o JP parece mudar, temporariamente, o seu estilo de trabalhar as 

matérias da página Policial, se aproximando muito do perfil do DB (imagem 105). 

Quando perguntamos sobre como Eudes Vilar vivenciou o período da ditadura as 

respostas dos familiares também convergem. Dizem que ele era apartidário e não gostava que 

a família manifestasse apoio a quem quer que fosse. “Ele fez Assessoria como fotógrafo para 

alguns prefeitos de Campina, mas nem a camisa dos candidatos para quem ele trabalhava a 

gente podia usar. Se ele visse, mandava tirar na hora”, nos contou Luzia. Eudésio também fala 

sobre o assunto: 

 

Ele fazia aquelas coberturas de comícios na época da eleição e tal, mas 
nunca foi muito de se meter com política, não. Inclusive quando tinha 
aqueles movimentos de greve, que aconteceram na época da ditadura ele 
dizia: “- Olha, não se meta com isso porque você pode se dar mal”. Então, 
ele sempre procurava ter uma certa reserva em relação a isso. 

 

  

 

                                                 
47 Esse assunto será abordado já no próximo tópico, quando trataremos do fotógrafo Nicolau de 
Castro. 
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Imagem 104 – Matéria veiculada pelo JP em 06 de janeiro de 1985 sobre eleição para 
Associação dos Cronistas Esportivos Campinenses (ACEC), quando Eudes concorreu, e foi 
eleito, na chapa “Renovação Já” para o cargo de 2º tesoureiro. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
 

 

Imagem 105 – No início da década de 80, para concorrer com o Diário da Borborema, o 
Jornal da Paraíba mudou o seu perfil nas publicações da página Policial, como podemos 
verificar no fragmento abaixo. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 

Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Mesmo sendo um homem de poucas palavras, Eudes é reputado pelos amigos e 

familiares como uma pessoa extremamente generosa. Era capaz de ceder imagens que fazia 

nas partidas de futebol para amigos fotojornalistas que por algum motivo não podiam 

comparecer ao campo. Os colegas de profissão julgam que ele gostava mais das atividades 

que desenvolvia no Foto Vilar, ambiente do qual nunca se apartou durante toda a sua 

trajetória como repórter fotográfico; os familiares, por sua vez, entendem que ele era mais 

dedicado aos jornais; todos, porém, concordam em um aspecto: “Eudes amava a fotografia”. 

Faleceu em 29 de julho de 1998, aos 67 anos, vitimado por um câncer de próstata. Foi ainda 

na década de 70 que ele conheceria outro repórter fotográfico, também amante da fotografia e 

do Treze Futebol Clube, Nicolau de Castro, que iniciou a sua trajetória no concorrente Diário 

da Borborema. 

 

4.2.5 Nicolau de Castro, determinação e coragem no exercício da profissão 

 

 Quando iniciamos o relato sobre a trajetória profissional de Marcelo Marcos o fizemos 

atribuindo a este profissional alguns adjetivos. No caso de Nicolau de Castro Sousa (imagem 

106) vem dos colegas de profissão alguns títulos e recomendações como: “o maior 

fotojornalista de Campina Grande”, “o dinossauro do fotojornalismo campinense”, ou ainda 

“o profissional que não pode ser esquecido na história do fotojornalismo campinense”. Talvez 

os 40 anos de profissão ininterruptos o tenham elevado a este patamar entre os seus pares; ou 

ainda o fato de ter participado de eventos que repercutiram de maneira muito contundente na 

história de Campina Grande. Talvez a soma desses fatores sejam os motivos para tais 

deferências. 
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Imagem 106 – Nicolau de Castro Sousa, referência no fotojornalismo campinense. Foto: 
Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Na nossa opinião o que agregou valor ao trabalho de Nicolau vem do começo, da sua 

formação na fotografia “aos pés” de um notório fotógrafo e intelectual campinense: Sóter de 

Farias Carvalho. O “velho Sóter”, como era conhecido, foi um dos fotógrafos mais 

requisitados da cidade para trabalhos na área Social, especialmente casamentos. No entanto, 

mesmo sem nunca ter atuado em jornais, este profissional tinha um tino para reportagens. 

Figueiredo Júnior (2002, p. 92-93) relata: 

 

Os depoimentos de familiares e contemporâneos apontam que era raro 
encontrar o fotógrafo sem uma câmera pendura no pescoço. Revezava 
sempre entre as duas mais usadas [...]: uma Ciroflex, e uma Roleyflex. Nem 
nos momentos de lazer se distanciava da pequena caixa-preta. Como a 
maioria dos jovens de sua época, Sóter gostava de diversão, e sempre que 
podia freqüentava o local mais festejado, e que, segundo ele, era o mais 
indicado por haver maior segurança: O Cassino Eldorado [...]. Cabaré 
famoso por ser ponto de encontro entre os maiores exportadores de algodão 
do período e as mulheres que marcaram aqueles tempos por sua beleza, Sóter 
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não se deixou enfeitiçar pelos encantos esquecendo-se do seu grande amor (a 
fotografia), antes, registrou também aquele ostentoso ambiente e seus 
habitués. 

 

 Nicolau relata como seu deu o seu início na fotografia ao lado de Sóter e o que isso 

representou para sua carreira como pessoa e repórter fotográfico: 

 

Minha mãe me pegou pela mão, em 1960, eu tinha 11 anos de idade, chegou 
lá no Foto de Sóter e disse: “- Tome conta desse rapaz que ele dá muito 
trabalho” [Sóter tinha um grau de parentesco com dona Letícia, a mãe de 
Nicolau]. No Foto eu comecei varrendo o chão, fazendo tarefas – como um 
office boy -, lavando as fotos ampliadas. Sóter era no tempo dele... o que 
você podia calcular... o máximo. Eu fico imaginando o que seria Sóter hoje, 
com o Photoshop, porque o que ele fazia com a mão, com um bico de pena... 
só sabe quem conviveu com ele. E foi lá, no Foto de Sóter que eu aprendi 
tudo sobre fotografia, de câmera a laboratório. Porque ele sabia de tudo: de 
química, de desenho, de retoque... ele mesmo construiu o próprio retocador 
de papelão que usava no estúdio. O primeiro restaurante que eu entrei na 
minha vida foi com Sóter, não sabia nem o que era um lugar daquele. Então, 
Sóter foi para mim... o que meu Deus, na minha vida? Foi meu pai, tá certo?! 
Sóter foi tudo para mim. Nada que eu fizesse hoje poderia pagar o que ele 
fez comigo.48 

 

O relato emocionado de Nicolau sobre o seu mestre transcende, como já escrevemos, 

para a sua prática profissional: além de ajudar os colegas neófitos na profissão, ele sempre se 

preocupou em fazer o melhor da forma mais honesta possível. Nicolau julga que nem sempre 

as suas imagens eram de uma composição impecável, mas invariavelmente eram capturadas a 

partir do ocorrido e não do inventado ou dirigido como, segundo ele, muitos fazem no 

fotojornalismo. “Imagem montada não é fotojornalismo, é publicidade”, dispara Nicolau. 

Também, a semelhança do que fazia Sóter, não concebe a ideia de um repórter fotográfico se 

apartar do seu equipamento, estando ou não em serviço. 

Com aproximadamente 20 anos de idade Nicolau, que é natural de Fortaleza, resolveu 

morar um tempo naquela capital para conhecer melhor a cidade onde havia nascido. Pela 

experiência adquirida com Sóter conseguiu trabalhar como auxiliar de laboratório no jornal 

Correio do Ceará e depois, por alguns meses, no jornal O Povo. Foi um tempo tão breve que 

Nicolau não considera este o seu início na fotografia de imprensa. Ainda no Ceará, trabalhou 

com um tio fazendo transporte de madeira em caminhão, mas não conseguiu se adaptar ao 

emprego e a cidade, ao que no início dos anos 70 retorna para Campina Grande. 

                                                 
48 SOUSA, Nicolau de Castro. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 17 jul. 
2015. 
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Pouco tempo depois de regressar à cidade onde passou boa parte da sua vida até então, 

Nicolau foi trabalhar na Fundação Universidade Regional do Nordeste (FURNE), no 

Departamento de Audiovisual, fazendo fotografias e reprodução de slides em preto e branco. 

Depois de cinco meses foi demitido porque o seu supervisor precisava de um profissional com 

habilidade em desenho, de maneira que considerava mais fácil encontrar um desenhista que 

aprendesse a fotografar que um fotógrafo que aprendesse a desenhar. Foi neste período que 

recebeu, de um amigo por nome Justino, uma proposta para trabalhar no Jornal da Paraíba, 

mas acabou sendo preterido por Aluísio Alves, que já tinha mais experiência no 

fotojornalismo. 

No mesmo dia em que soube que não iria mais trabalhar no JP, Nicolau saiu 

caminhando pelo Centro de Campina ainda sem saber bem o que faria, pois nessa época já 

havia casado e precisava daquele emprego. Nessa trajetória sem rumo, passa em frente a 

redação do Diário da Borborema quando se depara com o jornalista Tarcísio Cartaxo que 

conversava com Chico de Assis (Olé), aquele mesmo que escreveu um pequeno texto 

dedicado a Eudes Villar. O ano era 1973, e é importante lembrar que nesta fase o DB já não 

contava com a atuação de Aluísio Alves. Marcelo Marcos transitava entre a TV e o jornal 

Borborema e Valdi Lira estava prestes a deixar o periódico para trabalhar com o sr. Neiva. 

Naquele dia em específico o DB estava sem fotógrafo na redação e Tarcísio Cartaxo lançou o 

desafio para Nicolau cobrir uma matéria em uma das áreas que mais marcaria a sua trajetória, 

a Policial. Munido de uma Yashica Mat e um flash eletrônico o aspirante a repórter 

fotográfico seguiu para a Delegacia de Polícia, fez as fotos, ampliou no laboratório do jornal 

e, no dia seguinte, a sua imagem foi capa no Diário da Borborema. 

A foto ainda não havia sido publicada e o superintendente dos Diários Associados em 

Campina Grande, Aécio Diniz, mandou pagar o serviço executado por Nicolau e fez o convite 

para que ele permanecesse como fotógrafo na empresa. Nicolau diz que ainda teve o 

privilégio de conhecer Valdi Lira em atividade e que este, em certa medida, o ajudou a aplicar 

os conhecimentos adquiridos com Sóter ao fotojornalismo. A semelhança de Valdi, o novo 

repórter fotográfico do DB buscava referências visuais nos outros jornais dos Diários 

Associados que chegavam constantemente na redação do DB. 

Foi neste periódico que Nicolau viveu a sua grande escola de fotojornalismo. Além de 

uma excelente relação com os colegas de trabalho (imagem 107), o que foi muito importante 

para compreender melhor aquele novo universo e sincronizar a sua produção ao perfil da casa, 

o fotógrafo em tela conseguiu imprimir um estilo único de fazer imagens: o conceito de 

registar os acontecimentos de forma que os leitores tivessem a sensação de que o ocorrido se 
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apresentava ao vivo, no dia seguinte. As imagens 108 e 109 representam bem o que estamos 

descrevendo. Na primeira foto vemos um comerciante que foi atingido por um tiro em seu 

estabelecimento comercial que ficava próximo a redação do Diário. Quando ouviu o 

estampido Nicolau pegou a câmera e, sem pestanejar, seguiu de encontro ao ocorrido para 

capturar o fato em imagem. Na segunda fotografia da sequência vemos uma representação da 

cadeia pública anexa à Central de Polícia de Campina Grande (Nicolau não sabe precisar a 

data). Mesmo o registro tendo acontecido antes do Estatuto da Criança e do Adolescente 

estabelecer as normas que regem os processos disciplinares para menores de idade, a situação 

que aparece é lastimável: maiores e menores eram presos na mesma cela, em condições 

deploráveis de higiene. O detalhe é que a fotografia desse lugar não era permitida no período 

em que foi realizada, o que a população vê através do jornal é algo que os seus olhos não 

alcançariam na rotina do dia a dia. Na área Política, Nicolau registrou figuras famosas no 

cenário nacional que passaram por Campina Grande, além de flagrantes coincidentemente 

irônicos que aconteceram com alguns atores políticos da região (imagens 110 a 113). No 

começo da década de 80 registrou o Governador do estado da Paraíba, Tarcísio de Miranda 

Burity, com os sapatos nos dedos após desembarcar de um monomotor que sofreu uma pane 

quando estava prestes a aterrissar na cidade serrana (imagem 114). 

Queremos destacar dois eventos que foram desafiadores para Nicolau de Castro em 

sua trajetória. O primeiro ficou conhecido como “A tragédia natalina de 74”. O fotógrafo 

tinha pouco mais de um ano no DB quando foi surpreendido com a triste notícia de que um 

garrafão do oxigênio, utilizado para inflar balões, havia explodido junto a um parque de 

diversões montado entre as ruas Campos Sales e José Adelino de Melo, no bairro de José 

Pinheiro, zona leste de Campina Grande. O fato ocorreu no dia 25 de dezembro de 1974, 

deixando a cidade em choque (imagens 115 e 116). Até onde se apurou foram oito mortos e 

pelo menos três mutilados, além de um número expressivo de pessoas com queimaduras de 

terceiro grau pelo corpo, a maioria crianças. Nos dias seguintes a explosão as ruas que foram 

palco da tragédia exalavam um odor insuportável, quando o Corpo de Bombeiros foi chamado 

encontrou pedaços de corpos em estado de decomposição nos telhados das residências. Em 

julho de 2008 o Diretor Luciano Mariz lançou um documentário sobre este fato intitulado 

“Balões de 74”49, onde o fotógrafo Nicolau de Castro aparece dando o seu depoimento. 

 

 

                                                 
49 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FpUx5UfdyhQ. 
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Imagem 107 – Nicolau de Castro sempre teve uma excelente relação com os seus pares. Na 
fotografia abaixo vemos o profissional, no início da carreira, com o jornalista e cartunista 
Fred Ozanan. Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Nicolau de Castro cedido ao pesquisador. 
 

Imagem 108 – Comerciante baleado dentro do seu estabelecimento anda pelas ruas do Centro 
de Campina em busca de socorro. Foto: Nicolau de Castro. 
 

 

  
Fonte: Acervo do fotógrafo Nicolau de Castro cedido ao pesquisador. 
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Imagem 109 – Situação precária nas celas anexas à Central de Polícia. Menores e maiores de 
idade convivendo no mesmo compartimento e em condições mínimas de higiene. Foto: 
Nicolau de Castro. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Nicolau de Castro cedido ao pesquisador. 



206 

 

Imagens 110 a 113 – Na sequência temos: Em visita a Campina, o então presidente João 
Baptista Figueiredo recebeu um chapéu típico da região nordestina. Depois, José Sarney, que 
veio a cidade serrana junto com Tancredo Neves; e, algum tempo depois, Paulo Maluf, cada 
qual articulando com a bancada paraibana a indicação dos seus nomes para Presidência da 
República. Por fim, no início dos anos 80, o governador da Paraíba à época, Tarcísio Burity 
(concedendo entrevista), acompanhado do aliado político Ronaldo Cunha Lima, que parece 
fazer uma careta pelas costas do amigo. Anos mais tarde, Ronaldo, já governador, além de se 
tornar adversário político de Burity, acabaria envolvido em um incidente no qual desferiu três 
tiros contra o seu antecessor por este ter acusado o seu filho, Cássio Cunha Lima, de 
corrupção quando este estava à frente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE). Fotos: Nicolau de Castro. 
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Imagem 111 
 

 

 

Imagem 112 
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Imagem 113 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Nicolau de Castro cedido ao pesquisador. 
 

Imagem 114 – Tarcísio Burity em terra firme, após a aeronave onde estava ter sofrido uma 
pane. Foto: Nicolau de Castro. 
 

 

 

Fonte: Acervo do fotógrafo Nicolau de Castro cedido ao pesquisador. 
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Imagens 115 e 116 – A tragédia que aconteceu no dia de natal de 1974 em Campina Grande 
estampada nas páginas do DB, com reportagem fotográfica de Nicolau de Castro. 
Reprodução: Alarcon Agra. 
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Imagem 116 

 

 

 
Fonte: Acervo do Prof. Alarcon Agra do Ó (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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No início dos anos 80 mais um trabalho de fôlego para Nicolau de Castro. Contando 

com uma certa experiência no ofício o desafio agora seria de ordem física e mental: cobrir a 

atuação do grupo de extermínio que ficou conhecido como “Mão Branca” em Campina 

Grande foi sinônimo de poucos dias de convivência com a família, noites de sono na 

Delegacia de Polícia e busca por equilíbrio emocional para registrar tamanha violência. Em 

termos proporcionais, esse grupo foi o que mais matou pessoas com passagem pela polícia no 

Brasil. Enquanto no Rio de Janeiro, por exemplo, um grupo homônimo chegou a matar três 

pessoas em uma semana, em Campina Grande três foram mortos numa única noite. 

O grupo, que era composto por cinco policiais civis, fez 48 vítimas em três meses de 

atuação. Desde a publicação dos 115 nomes de pessoas marcadas para morrer pelo grupo de 

extermínio o Diário da Borborema deu ampla repercussão aos fatos (imagens 117 e 118). A 

equipe de jornalistas responsáveis pela página Policial era composta por Assis Costa, Luiz 

Barbosa Aguiar e Ronaldo Leite, tendo Nicolau de Castro como fotógrafo oficial para cobrir 

este caso50. O jornalista Ronaldo Leite publicou, em 1997, um livro intitulado “Mão Branca: a 

verdade sobre o carrasco” onde, em página que consta uma homenagem especial, 

encontramos o seguinte texto: 

 

Minha homenagem especial é para um dos mais competentes Repórter 
Fotográfico que a Paraíba e o país Produziu [sic.]: Nicolau de Castro. 
 
A imprensa e a sociedade paraibana devem muito a este extraordinário 
profissional. 
 
Nicolau de Castro é um dos orgulhos da classe e merecedor do carinho, da 
admiração e do respeito de todos nós. 
 
Nicolau de Castro Souza [sic.], nome que deve ser lembrado como um dos 
melhores profissionais da nossa geração. (LEITE, 1997, p.2, grifos do autor). 

 

 Avaliando o cenário de atuação do Mão Branca em consonância com a publicidade 

dada pelo Diário da Borborema às ações do grupo, percebemos claramente que existia um 

jogo de interesses nessa trama: o grupo de extermínio desejava ampla repercussão dos crimes 

que cometia; o jornal, por seu turno, nunca havia experimentado um volume de vendas tão 

intenso. O jornalista Ronaldo Leite descreve esse cenário em números: 

 

                                                 
50 Em tempo: Nicolau nos contou que nesse período atuava sozinho no jornal. Trabalhava o dia inteiro, 
a noite e a madrugada. “Não sei como consegui dar conta de tudo sozinho”, desabafa o repórter 
fotográfico. 
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Só para você ter uma ideia, a tiragem normal do Diário da Borborema era de 
600 jornais nos dias de semana e 800 a 1.000 exemplares aos domingos. 
Com o advento do “Mão Branca” e esse volume de curiosidade, e até de 
apreensão que tomou conta da cidade, chegou dia do jornal vender 8.000 
exemplares num dia de semana. O jornal chegou a aumentar em 1.000% a 
sua tiragem. O contexto favoreceu o jornal. A procura era tanta que as vezes 
as máquinas começavam a esquentar e precisavam ser desligadas por meia 
hora para depois voltar a imprimir. [...]. O retorno financeiro foi tão 
extraordinário que o Diário da Borborema que possuía só uma Kombi para 
todo trabalho dos Diários Associados adquiriu mais duas, ficando uma para a 
TV Borborema, outra para a Rádio Borborema e uma para o jornal. Tudo 
com o dinheiro da venda dos jornais.  

 

Imagem 117 – Capa do jornal Diário da Borborema, de abril de 1980, com manchete 
evidenciando as ações do grupo de extermínio quando este executou, em um só dia, três 
pessoas. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Arquivo do jornalista Ronaldo Leite cedido ao pesquisador. 
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Imagem 118 – A foto de três integrantes do “Mão Branca” encapuzados foi enviada ao DB 
para publicação. Depois que os participantes do grupo foram descobertos pela Polícia, todos 
foram identificados conforme legenda que segue na imagem. Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

 
Fonte: Arquivo do jornalista Ronaldo Leite cedido ao pesquisador. 
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Imagens 119 a 122 – Paulo Roberto do Nascimento, vulgo “Beto Fuscão”, foi o primeiro 
executado pelo grupo de extermínio, com um tiro de espingarda calibre 12 no coração e um 
tiro de revólver calibre 38 no peito, em 12 de abril de 1980. Quatro dias depois, Marcos 
Antônio da Silva – o “Mocotó”, Marcos Antônio Araújo – “Paraibinha” e Paulo José dos 
Santos Félix – “Queimadas”, seriam executados, a facadas e tiros, no mesmo dia em locais 
diferentes. Reproduções: Paulo Matias. 
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 Imagem 120 
 

 

 

Imagem 121 
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Imagem 122 
 

 

 
Fonte: Arquivo do jornalista Ronaldo Leite cedido ao pesquisador. 
 

 

O pacto velado que existiu entre a empresa de comunicação e o grupo de extermínio neste 

período não mudou em nada a conduta de Nicolau. A dura rotina vivenciada por ele nesta 

fase, somada ao um verdadeiro acervo de imagens que produziu, nos dão conta do 

compromisso deste repórter fotográfico com a sua profissão, ou melhor, com a sua vocação 

(imagens 119 a 122). Foi por manter essa linha profissional, e ter um perfil extremamente 

combativo, que Nicolau de Castro sempre se sentiu credenciado a bater de frente com ações 

que, a seu ver, mancham a profissão. Transcreveremos três passagens da entrevista que ele 

nos concedeu na sua residência que representam de maneira suficiente o que escrevemos 

acima: 

1) Quando indagado sobre os fotojornalistas que montam e/ou dirigem imagens, tentando 

reproduzir fatos ou situações já ocorridos, diz: 

 

Na minha opinião 90% dos profissionais que atuam no fotojornalismo 
campinense são sérios e 10% são fotógrafos que montam imagens. Agora, 
quem faz isso [montar imagem], além de estar usando de má fé e 
desonestidade profissional, está prejudicando os seus colegas. Porque o 
problema é o seguinte: além de prejudicar a classe, esse tipo de “fotógrafo” 
dá margem para alguns editores desinformados e que não entendem de 
fotojornalismo, que são editores por acaso, cobrarem aqueles fotógrafos que 
fazem trabalho sério tendo como referência as fotografias montadas. Como 
já aconteceu comigo. O editor disse: “- Olhe essa foto [falando do 
concorrente], você estava no mesmo lugar e não conseguiu uma imagem 
assim. Me explique isso”. Aí eu disse: “- É fácil: a minha fotografia é a 
original e esse aí é a fotografia cocô... fotografia feita, arrumada...” 
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2) Comentando sobre os portais de notícias regionais e fazendo uma ponte com o que é 

ensinado no curso de Comunicação da UEPB, Nicolau narra um episódio em que foi 

convidado para falar a alguns estudantes daquela Instituição: 

 

Me chamaram uma vez para dar uma palestra para os alunos [de 
Comunicação] da Universidade Estadual da Paraíba. Eu falei umas coisas lá 
que não agradaram, porque nunca mais me convidaram. Era tanta gente 
falando... os professores... aí em algum momento disseram: “- Deixa Nicolau 
falar”. Aí eu comecei e disse: “- Rapaz, aqui está tudo errado. Para começar 
vocês me chamaram para uma ‘mesa redonda’ e essa aqui é quadrada” 
[risos]. Daí eu continuei: “- Eu acho que está faltando muita 
responsabilidade da parte de vocês. Do tipo de profissional que vocês estão 
botando no mercado. Não é fazer como vocês pensam, não. Não é fazer 
como alguns editores querem, não. Não é chegar numa favela para fazer uma 
reportagem sem ter noção do risco que vai correr... vocês precisam caminhar 
com uma pessoa que tem experiência. Outra coisa, como é que o pessoal de 
fotografia vai para sala de aula discutir fotografia de casamento e 
aniversário?” [Nicolau se referia ao professor da disciplina de fotojornalismo 
na época em que deu a palestra, que é um fotógrafo da área Social muito 
conhecido na cidade]. Ai me acham ruim, mas eu não aguento ficar calado 
com um negócio desse. 

 

3) Perguntado sobre intervenções na sua atividade profissional, por parte dos editores, 

nas empresas em que trabalhou, Nicolau responde: 

 

A grande verdade é o seguinte: quando uma empresa de jornalismo é 
dirigida com a intenção de fazer o jornalismo em si é mais fácil de não 
acontecer. Mas quando uma empresa é feita por pessoas e empresários que 
têm outras opiniões, outros interesses, acontece demais. “- Não! Não faça 
isso não porque vai prejudicar aquela empresa que é anunciante no jornal”, 
ou “- Vai prejudicar uma pessoa que é cliente de outro produto do grupo” 
[provavelmente se referindo ao grupo São Braz, que é dono de empresas de 
comunicação – jornal e TV Paraíba - e de gêneros alimentícios]. Outra coisa, 
hoje quase todo editor ou jornalista é Assessor de um político. Aí o repórter 
fotográfico passa, vê uma coisa errada, fotografa... quando chega na redação 
que o jornalista ou o editor percebe que pode prejudicar o político diz: “- 
Vamos deixar isso para lá...” Como pode ser uma coisa dessa?! 

 

 Essa forma de se posicionar mais contundente fez com Nicolau passasse pelo período 

da ditadura com algumas dificuldades. De acordo com o fotógrafo, ele sofreu mais repressão 

entre o final da década de 70 e início dos anos 80 que nos anos anteriores. Teve diversas 

fotografias que foram censuradas como, por exemplo, as do Congresso de Violeiros que, 

agregado ao evento, tinha um movimento com abaixo assinado pela melhoria nos transportes 

públicos (imagens 123 e 124); os flagrantes das manifestações de rua, também pela melhoria 
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dos transportes públicos (imagem 125); e até uma imagem que produziu durante um 

treinamento do Exército em Campina Grande foi proibida de ser publicada porque, numa 

tomada que fez de dentro de um helicóptero apareceu a ponta de um fuzil, e aquilo faria 

parecer que os militares estavam reprimindo a cidade (imagem 126); as fotografias dos 

movimentos de rua pelas “Diretas Já” também foram sufocadas (imagens 127 e 128). 

 No período que sucedeu a ditadura, ainda trabalhando no Diário da Borborema, 

Nicolau de Castro atuou em pautas da área policial que marcaram a história da cidade, a 

exemplo da matéria intitulada “Um dia de cão”, quando o DB dedicou, além da metade da sua 

capa, duas páginas da edição publicada no dia 16 de setembro de 1988 para tratar de um 

protesto que reuniu cerca de 2.000 pessoas, a maioria estudantes secundaristas e 

universitários, que protestavam contra o aumento das passagens dos ônibus que circulavam na 

cidade (imagens 129 e 130). O protesto parou o trânsito no Centro de Campina durante a 

manhã e a tarde do dia 15, resultou em depredação de prédios públicos e até viaturas da 

Polícia foram danificadas. O que chama atenção neste fato, além da repercussão histórica, é 

que a notícia foi publicada dentro de um padrão de fotorreportagem muito próximo do que 

acontecia nas matérias de destaque dos jornais Associados localizados nas grandes capitais do 

país, e ainda do estilo que foi marca registrada de outra mídia que pertencia a Cadeia de 

comunicação de Chateaubriand, a revista O Cruzeiro. De acordo com Costa: 

 

O Cruzeiro surgiu, [...], no contexto da primeira geração de revistas 
ilustradas, mas foi se distanciando dela ao longo da de 1930, adquirindo 
características híbridas. No entanto, a ruptura efetiva com as revistas do 
período entre guerras ocorreu a partir de 1943, quando O Cruzeiro aderiu ao 
modelo das revistas ilustradas de atualidades internacionais e incorporou a 
fotorreportagem, colocando-se de fato como a mais moderna do país em 
todos os aspectos. A partir de então, além das mudanças estruturais no que 
diz respeito ao modo de produção, distribuição e vínculo com a publicidade, 
O Cruzeiro atualizou-se também em relação ao conteúdo e à forma [...]. 
(2012, p.18).   
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Imagens 123 e 124 – As fotografias produzidas no Congresso de Violeiros, que aconteceu em 
1978, foram censuradas uma vez que, em paralelo ao evento, corria um abaixo assinado que 
reivindicava melhoria nos transportes públicos de Campina Grande. Fotos: Nicolau de Castro. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Nicolau de Castro cedido ao pesquisador. 
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Imagem 125 – As imagens das manifestações de rua solicitando melhoria nos transportes 
públicos também foram censuradas pelos militares. Foto: Nicolau de Castro. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Nicolau de Castro cedido ao pesquisador. 
 

Imagem 126 – Essa foto, que registra um treinamento do Exército ocorrido em Campina 
Grande no início da década de 80, também foi censurada. Na imagem do fotógrafo apareceu a 
ponta de um fuzil utilizado pelo militar, o que foi suficiente para represar a fotografia pelo 
que ela poderia comunicar aos cidadãos campinenses. Foto: Nicolau de Castro. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Nicolau de Castro cedido ao pesquisador. 
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Imagens 127 e 128 – Reportagens produzidas nas campanhas pelas “Diretas já”, também 
censuradas pelo regime militar. Fotos: Nicolau de Castro. 
 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Nicolau de Castro cedido ao pesquisador. 
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Imagens 129 e 130 – A luta em torno do tema transporte público em Campina Grande se 
arrastou por muitos anos. Em 15 de setembro de 1988 estudantes secundaristas e 
universitários capitanearam um movimento que parou a cidade, em protesto contra o aumento 
das tarifas. O DB do dia seguinte estampou a manchete “Um dia de cão”, com reportagem 
fotográfica de Nicolau de Castro. Reproduções: Paulo Matias. 
 

 



223 

 

Imagem 130 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Todas estas fases foram vivenciadas por Nicolau no Diário da Borborema, onde 

trabalhou até 198951. Neste mesmo ano recebeu um convite, mais uma vez do jornalista 

Tarcísio Cartaxo, que nesta época estava trabalhando no Jornal da Paraíba, para compor o 

time de fotógrafos daquele periódico. Comparando as imagens produzidas por Nicolau, é 

notória a diferença entre o seu trabalho no DB e o que passou a fazer no JP. Não se trata de 

uma mudança na qualidade técnica das imagens produzidas, mas como o Jornal da Paraíba 

tinha uma linha diferente para página Policial, como já afirmamos antes, o repórter 

fotográfico passa a dar vazão a um lado mais poético na sua criação fotográfica (imagem 

131), ao mesmo tempo que intensifica a sua produção numa área que muito lhe apraz, o 

futebol (imagens 132 e 133). 

 

Imagem 131 – O registro de Nicolau na cobertura dessa manifestação promovida pela APAE 
em 1996 mostra um lado mais poético do fotógrafo. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 

                                                 
51 Nicolau nos contou que entre os anos de 1975 e 1976 – não soube precisar a data - saiu do DB para 
trabalhar como fotógrafo na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP. Ficou apenas cinco 
meses no emprego e, por não se adaptar a uma rotina mais voltada à Assessoria, regressou para o 
Diário da Borborema. 
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Imagens 132 e 133 – Lances da partida entre o Campinense Clube e o Águia de Marabá 
Futebol Clube, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol – Série C, de 2008. Fotos Nicolau de 
Castro. 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do fotógrafo Nicolau de Castro cedido ao pesquisador. 



226 

 

Quando chegou no JP Nicolau conviveu com dois fotógrafos que também fizeram 

história no fotojornalismo campinense: Nilton Ribeiro, sobre o qual falaremos a seguir; e 

Leonardo Silva, que faria dupla com Nicolau até a sua aposentadoria, no ano de 2013. Em 40 

anos de fotojornalismo Nicolau de Castro Sousa deixou um legado para os colegas de 

profissão e para aqueles que haverão de chegar nesta seara, assim como para a cidade de 

Campina Grande, através do seu legado profissional e das muitas imagens que produziu, que 

certamente fariam Sóter Carvalho, seu grande mestre, encher o peito de orgulho. 

 

4.2.6 A genética da fotografia em Nilton Ribeiro 

 

 Natural de Campina Grande, mas criado em Fortaleza até a sua adolescência, Nilton 

Wanderley Gomes Ribeiro (imagem 134), nascido em 15 de dezembro de 1955, teve o que 

hoje poderíamos chamar de homeshooling aplicado à fotografia. Seu pai, Antônio Ribeiro 

Fonseca, e o seu avô paterno, Jessé Gomes Ribeiro, eram fotógrafos e possuíam estúdio de 

fotografia. Nilton fala de metol, sulfito, carbonato e hidroquinona, químicos normalmente 

utilizados no laboratório fotográfico e que manipulou desde a sua infância, como alguém que 

tem profunda intimidade com a matéria. 

 

Imagem 134 – O fotógrafo Nilton Ribeiro aprendeu o ofício com o pai e o avô. Foto: Paulo 
Matias. 
 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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 No início dos anos 70, aos quinze anos de idade, Nilton voltou para Campina Grande 

com a mãe e os irmãos, em virtude da separação dos pais. Precisando de trabalho para 

colaborar com o orçamento doméstico, Nilton buscou e encontrou em alguns Fotos da cidade 

oportunidade para começar a trabalhar naquilo que havia aprendido com mais ênfase no seu 

ensino técnico doméstico: a prática de laboratório. O primeiro estabelecimento que o acolheu 

foi o Foto Rodrigues, com endereço, à época, na rua Cardoso Vieira, Centro da cidade, e, na 

sequência, o Foto Modelo, localizado no bairro de José Pinheiro, zona leste de Campina. 

 Foi trabalhando nos laboratórios destes Fotos que Nilton conheceu alguns repórteres 

fotográficos como Nicolau de Castro e Eudes Villar. Esse intercâmbio entre profissionais de 

imprensa e laboratoristas, muito comum naquele período, fez com que o fotógrafo em tela 

tivesse o seu primeiro emprego no Diário da Borborema nos meses em que Nicolau foi atuar 

na FIEP. Nilton nos contou que nunca havia tido a experiência de ser fotógrafo. Conhecia 

alguns conceitos próprios ao manuseio da câmera fotográfica tais como abertura de 

diafragma, profundidade de campo, velocidade do obturador etc., mas a prática que se requer 

de um fotojornalista estava longe do que Nilton poderia oferecer naquele momento. Sobre 

esse assunto ele relata: 

 

Realmente foi muito difícil, acho que foi uma universidade para mim. [...]. 
Eu tive um editor, Geovaldo Carvalho... e no começou eu chegava com 
aquela foto arrumadinha, daí ele falava: “- Não, eu não quero foto assim 
não” – que ele era bem radical [complementa Nilton]. “– Eu quero foto do 
cara coçando a cabeça, botando o dedo no nariz, pegando na orelha...” Foi 
quando eu fui despertando. Também ficava observando os colegas quando 
estavam fotografando. Nisso eu fui entendendo o que era fotojornalismo.52 

 

 A grande virtude profissional do repórter fotográfico iniciante era conhecer muito do 

processo de laboratório. No entendimento dos superintendentes, gerentes e editores dos meios 

de comunicação impressos daquele período, era mais fácil um bom laboratorista aprender a 

técnica fotográfica aplicada ao fotojornalismo, que o inverso, e Nilton também não era 

totalmente leigo no manuseio do equipamento fotográfico. No curto tempo em que atuou do 

DB o fotógrafo, além de fazer escola no campo da imagem aplicada à imprensa, criou e 

estreitou laços de amizade com alguns jornalistas que abririam portas no futuro para que ele 

pudesse continuar trabalhando como repórter fotográfico. 

                                                 
52 RIBEIRO, Nilton Wanderley Gomes. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 
29 jul. 2015. 
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 Com a saída do Diário, Nilton passou a desenvolver, como autônomo, a atividade de 

fotógrafo na área Social, se dedicando a registrar casamentos, batizados e aniversários. Foi 

contratado algumas vezes pelo jornalista Maciel Gonzaga para fazer trabalhos pessoais deste, 

inclusive o seu casamento. Em 1978, quando Maciel desempenhava a função de editor no 

Jornal da Paraíba, Nilton Ribeiro recebeu deste o convite que o traria de volta ao cotidiano da 

mídia. No JP, a semelhança de todos os seus colegas, o repórter fotográfico trabalhou em 

todas as áreas, mas tinha uma afinidade muito grande com as pautas Sociais, especialmente 

quando era designado para acompanhar os colunistas sociais, e as matérias de Cotidiano e 

Cidades, que algumas vezes serviam para compor os Cadernos Especiais ou as matérias 

publicitárias do JP (imagens 135 a 138). 

 Falando sobre registros marcantes, Nilton lembra da cobertura que fez sobre o início 

do Plano Cruzado, lançado no final de fevereiro de 1986, na gestão do então Presidente da 

República José Sarney. O congelamento de preços dos produtos comercializados, uma das 

principais medidas do Plano, gerou desabastecimento nos supermercados e alguns aumentos 

sucessivos, o que gerou revolta no povo que tinha expectativa de que a medida conseguisse 

conter a altíssima inflação que se estabelecera naquele período. Nilton relata que para 

acompanhar as manifestações populares que aconteceram, especialmente em frente ao 

Bompreço, um dos maiores supermercados da cidade naquela época, se desdobrou: subiu em 

postes de iluminação, ficou entre a polícia e os manifestantes e conseguiu flagrantes que 

foram verdadeiros “furos” para a época (imagens 139 e 140). De acordo com Nilton, o 

equipamento que usou nesta fase do fotojornalismo fez toda diferença na produção de 

imagens.   

 O fotógrafo conta que, diferente da experiência que teve na época do DB, quando 

usava uma Yashica Mat para trabalhar nas matérias, no Jornal da Paraíba tinha uma Pentax K-

1000 como principal equipamento para registrar os fatos. A primeira era uma câmera maior e 

mais pesada, com película de dimensões maiores (6x6 cm) e menos poses no rolo (apenas 12), 

além do mais, era um equipamento com duas objetivas, possibilitando o erro de paralaxe53. A 

Pentax K-1000 já usava película 35 mm (24x36 mm, com opções de 12, 24 e 36 poses), muito 

comum no mercado; era monoreflex, ou seja, tinha apenas uma objetiva por onde a imagem 

era visualizada e registrada, excluindo o erro de paralaxe; possuía sapata (que é uma base) 

para acoplar o flash eletrônico; e tinha fotômetro de agulha acoplado, que permitia ao repórter 
                                                 
53 O erro de paralaxe, muito comum nas câmeras com duas objetivas, é a diferença entre o que o 
fotógrafo visualiza, a partir da objetiva superior, e o que é registrado na película, no caso, pela objetiva 
inferior. Caso o profissional não soubesse compensar essa diferença os registros sairiam com cortes 
indesejados. 
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fotográfico considerar a melhor combinação entre a quantidade de luz e o tempo de exposição 

da película. Nilton diz que aquele modelo de câmera, segundo ele também utilizada pelos 

fotógrafos do DB, fez toda diferença no fotojornalismo praticado naquele período. O único 

problema, ainda de acordo com o fotógrafo, era que o conjunto de equipamentos de que 

dispunha no JP era apenas a câmera citada, uma objetiva 50 mm e um flash pequeno. 

 

Imagem 135 – Acompanhando o colunista social Josildo Albuquerque nos idos dos anos 80, 
o fotógrafo registrou muito da sociedade campinense. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Imagens 136 e 137 – Em matéria especial sobre o dia das crianças, publicada em outubro de 
1987, Nilton pôde evidenciar tanto o seu lado de fotojornalista, quanto daquilo que aprendeu 
em família, a fotografia de estúdio. Na imagem seguinte, produziu, para o Caderno Especial 
de domingo “Painel”, imagens da primeira apresentação de Roberto Carlos na casa de shows 
Spazzio, em Campina Grande, em dezembro do mesmo ano. Reprodução: Paulo Matias. 
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Imagem 137 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Imagem 138 – Em junho de 1987 aconteceu em Campina Grande a inauguração do Spazzio, 
à época, a maior casa de shows da América Latina. Com 8.300 m² de área construída o local 
tem capacidade para um público de 20.000 pessoas. Nilton Ribeiro registrou todas as imagens 
que fizeram parte da matéria especial / publicitária sobre o Spazzio. Reprodução: Paulo 
Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Imagens 139 e 140 – Flagrantes dos tumultos que aconteceram na cidade durante os 
primeiros dias do Plano Cruzado. 
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Imagem 140 
 

 

Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
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Apesar do seu pouco gosto pela área Policial seria uma matéria nesse campo que 

marcaria definitivamente a carreira de Nilton Ribeiro na fotografia de imprensa. Ele foi o 

único fotojornalista a registrar o trágico acontecimento com o tribuno Raymundo Asfora 

quando o corpo deste ainda estava na sua residência. Nilton descreve como tudo aconteceu: 

 

Nesse dia [06 de março de 1987] estava todo mundo na redação, era umas 4 
horas da tarde, quando recebemos um telefonema do IML [Instituto Médico 
Legal] avisando que Raymundo Asfora havia morrido – naquele tempo o 
IML não tinha fotógrafo então existia uma parceria oficiosa entre os 
fotógrafos de jornal e o Instituto. As nossas fotos eram aproveitadas para a 
perícia. Pois bem, ninguém acreditou na notícia. Tentaram contato com o 
pessoal do Diário da Borborema e lá acharam que se tratava de um trote. Por 
que ninguém queria acreditar? Porque faltava apenas 9 dias para ele ser 
empossado como Vice-Governador do estado ao lado de Tarcísio Burity. 
 
Ubiratan Cirne, na época repórter policial do JP, me disse: “- Nilton, prepara 
a tua câmera e vamos verificar essa informação”. Ele falou com Lourdinha 
Dantas, editora do jornal, que também não acreditava no fato, mas nos 
liberou para ir a campo. Eu peguei 12 rolos de filme e segui com Ubiratan. 
Quando eu cheguei ao local me deparei com aquela cena terrível. O delegado 
me disse registre tudo que eu vou precisar para a perícia. O filho dele, 
Gilbran, ainda muito transtornado, disse: “- Pode fotografar tudo, mas só 
entra você”. 
 
Aí eu comecei a fotografar. Agora, uma sala que era mais ou menos 3x4 
metros; várias pessoas encostadas na parede, que dizer, já toma espaço – 
delegados, autoridades, outras pessoas... e ele [Raymundo Asfora] na 
posição dele, lá. E eu comecei a fotografar, de todos os ângulos: de cima 
para baixo, de baixo para cima... só um detalhe: eu estava com uma lente 50 
mm. Você sabe que fazer uma foto com uma 50 mm num espaço desse, com 
as pessoas encostadas na parede, não é fácil. Você precisa ficar em cima. 
Depois de um tempo, eu ouvi dizer que um repórter lá do Sul escreveu que 
eu deveria ter usada uma lente tal, ângulo tal... meu amigo, eu não estava 
fazendo foto de pose ali, não! Coisa que às vezes a gente não pode dar uma 
resposta e eu acho que essa é a minha oportunidade. 
 
Então eu voltei para o jornal, revelei os filmes, ampliei as fotos e saí para 
fazer alguma coisa... acho que fui jantar. E aí ficou o reboliço lá no jornal, 
porque todo mundo queria as fotos. Eu acho que esse foi o maior furo de 
reportagem da minha vida, não teve outro maior não... 

 

 Nilton e Ubiratan Cirne acompanharam todo o processo durante a fase recente do 

caso: do dia do suicídio, passando pela repercussão da morte na cidade de Campina Grande, o 

velório, o sepultamento e, posteriormente, uma entrevista exclusiva com Gilvanete Vidal de 

Negreiros, conhecida por “Neta” que havia se separado recentemente do tribuno e era tida 

como a motivadora daquele ato extremo (para os que acreditavam na tese do suicídio), uma 
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vez que era acusada de tê-lo traído antes da separação (imagens 141 a 144). Na entrevista 

Gilvante comenta sobre o assunto: 

 

Eu jamais traí Raymundo Asfóra. Eu o amava muito e ainda continuo 
gostando dele, mesmo sabendo que está morto. Sempre fui fiel a meu 
marido. A nossa separação, ocorrida há vinte dias, não foi a primeira. 
Sempre que brigávamos, principalmente quando ele chegava em casa 
altamente embriagado, eu reunia os filhos e ia para a casa de meus pais, e 
depois ele voltava a me procurar e tudo era resolvido. 
 
[...] 
 
Na última vez em que discutimos, tive de ir embora com meus filhos, porque 
fui barbaramente agredida por Raymundo. Acostumada a esse tipo de coisas, 
pensei que ele fosse me buscar novamente, no entanto fui informada que 
Asfóra estava tentando providenciar a separação judicial e tive um grande 
choque, afinal não havia motivos para isso. (CIRNE, 1987, p. 8). 

 

 É importante relatar que a tese de assassinato foi sustentada, sobretudo, pela posição 

em que o corpo de Asfora aparece nas imagens (cf. imagens 142 e 143): a mão que disparou a 

arma sobre a mesa vai de encontro ao que seria comum num caso como este – a mão ser 

lançada para o lado oposto do corpo pelo impacto do tiro; a cabeça da vítima, também pelo 

impacto da bala, não estaria em posição de repouso sobre o braço oposto; e ainda, a garrafa de 

uísque, no lugar em que se encontrava, era para ter sido derrubada também pela trajetória da 

mão que disparou o revólver. Comentários extraoficiais dão conta de que a cena do crime foi 

alterada antes das fotos serem feitas. Perguntado informalmente sobre o assunto, Nilton 

apenas diz que quando chegou ao local onde se encontrava o corpo de Asfora outras pessoas 

já estavam lá, mas não segue detalhando o tema. Sabe o quanto a suspeita de assassinato 

custou para o amigo de profissão Marcelo Marcos. 

 Sobre o período da ditadura militar em Campina Grande, Nilton diz que não sentiu 

muito os anos da repressão na cidade serrana. Primeiro porque na década de 70 teve uma 

atuação muito curta no fotojornalismo; por conseguinte, argumenta, foi reinserido na área 

num período relativamente próximo ao final do governo militar.  

 Em 1989, após 11 anos de trabalho no Jornal da Paraíba, Nilton Ribeiro entendeu que 

já havia dado a sua contribuição a esta área da imagem e resolveu retomar a sua rotina na 

fotografia Social, atividade que continua desempenhando até os dias de hoje. Foi ainda no 

início década de 80, quando a Gazeta do Sertão estava no segundo ano da sua terceira fase de 

existência, que um novo profissional surgiria no cenário da fotografia de imprensa em 

Campina Grande: Francisco Martins de Oliveira. 
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Imagem 141 – Capa do dia seguinte a morte de Asfora. As imagens que Nilton produziu na 
casa do tribuno, no dia do suicídio, só seriam publicadas na edição de domingo do JP. Na 
parte inferior deste exemplar pode-se ver uma foto registrada por Nilton acompanhada da 
seguinte legenda: “Dona ‘Nenê’ Asfora, debruçada sobre o caixão, chora a morte do filho”. 
 

 

 
Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
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Imagens 142 e 143 – As fotografias produzidas por Nilton Ribeiro foram, além de fontes de 
informação tornadas públicas pelo Jornal da Paraíba, peças que serviram à perícia do caso e, 
por consequência, fizeram parte do processo. 
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Imagem 143 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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4.2.7 De soldado a Chico Martins, a trajetória de Francisco no campo da fotografia  

 

 No ano de 1972, fase em que a ditadura vivia um dos seus momentos mais duros sob a 

batuta do general Emílio Garrastazu Médici, o campinense Francisco Martins de Oliveira 

(imagem 144) foi iniciado no serviço militar na 5ª Companhia de Infantaria do Exército, 

localizado em sua cidade natal, onde ficou até 1975. Em 1976, por opção de Francisco, foi 

reincorporado à caserna, desta feita vinculado ao 4º Batalhão de Polícia do Exército que 

naquela época ficava em Olinda (PE). Foi servindo a este braço das Forças Armadas do Brasil 

que o soldado Martins (imagem 145) fez um curso técnico de Desenho Arquitetônico e, uma 

vez que participava do Pelotão de Investigações Criminais, onde uma das atribuições era o 

serviço de perícia, aprendeu com os amigos daquele grupo a fotografar e trabalhar em 

laboratório preto e branco. Perguntado sobre uma possível participação sua nos atos de 

repressão praticados pelo Exército no período em que atuou na caserna, Francisco responde: 

 

Veja bem, aqui na 5ª Companhia, [...], eu era um soldado qualquer... existia 
pouca coisa aqui na cidade sim, alguns rumores, mas eu era um menino, com 
cabeça de 18 anos, minha percepção era de um guri... [...]. De julho de 76 a 
82 voltei para a vida militar, no Recife. [Insisti na pergunta]. Na Polícia do 
Exército ninguém via nada disso, era tudo camuflado. A gente via isso na 
Polícia Federal... tinha também no Exército, mas era camuflado, só o alto 
escalão sabia.54  

 

 Ao término da entrevista, quando o gravador já estava desligado, Francisco nos falou 

aquilo que, nas entrelinhas da resposta, já era quase explícito: o soldado Martins fez parte de 

setores de segurança e repressão do Exército na época em que atuou no 4º BPEX, chegando, 

inclusive, a compor o grupo de seguranças particulares do Presidente João Baptista de 

Oliveira Figueiredo quando este vinha em comitiva ao Nordeste. Sobre possíveis 

participações de Francisco em sessões de tortura, nem em off quis falar sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 OLIVEIRA, Francisco Martins de. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 06 
ago. 2015. 
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Imagem 144 – Francisco Martins de Oliveira, sua iniciação na fotografia deu-se na caserna. 
Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

 
Fonte: Página pessoal do fotógrafo no Facebook (Francisco Martins DE Oliveira). 
 

Imagem 145 – O então soldado Martins, na ocasião em que serviu no 4º BPEX - Olinda (PE). 
Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Chico Martins cedido ao pesquisador. 
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Quando saiu do serviço militar em 1982, retornou para Campina Grande onde, por 

intermédio do fotógrafo Marcelo Marcos, amigo de vizinhança e, de acordo com Francisco, 

um dos seus melhores amigos e mentor no fotojornalismo, começou a prestar serviços no 

jornal Gazeta do Sertão. A partir desse tempo ficaria conhecido entre os amigos como Chico 

Martins, e é assim que até hoje assina as imagens que produz. Chico nos conta que 

“trabalhou” os oito primeiros meses na Gazeta sem receber nada, “só para não ficar parado”. 

Quando Marcelo deixou o periódico em 1982 para regressar ao Jornal da Paraíba, onde 

trabalharia com Eudes Villar e Aluísio Alves, Chico Martins foi efetivado no jornal. Na 

Gazeta, como único profissional contratado, o repórter fotográfico cobriu todas as áreas, mas 

teve uma atuação mais contundente nas matérias próprias aos Cadernos de Cotidiano e 

Cidades (imagens 146 e 147). Ficou neste periódico até 1987 quando recebeu um convite 

para trabalhar na sucursal do Correio da Paraíba em Campina Grande, o que foi aceito de 

pronto, uma vez que este periódico oferecia melhores condições de trabalho e remuneração. 

 Quase que concomitante a transição de Chico do Gazeta para o Correio, o fotógrafo 

foi aprovado para cursar Direito na Universidade Estadual da Paraíba. Concluiu o bacharelado 

naquela Instituição de Ensino Superior em 1993, quando começou a dividir as suas atividades 

profissionais entre a redação e o escritório que mantém em sua casa. Como advogado, atua 

principalmente nas áreas Cível e Criminal. Indagado sobre porque escolheu o Direito e não a 

Comunicação, Chico respondeu: “Naquela época eu tinha a fotografia como uma profissão 

para me manter. Não pensei, inclusive, que poderia ficar até hoje na fotografia”. Ainda assim, 

é interessante perceber a conexão que o fotógrafo faz entre as suas duas atividades: 

 

Hoje a minha atuação nas matérias jornalísticas no campo jurídico / policial 
são produzidas com um outro olhar. Quando você conhece sobre o assunto, 
sabe onde está pisando e é capaz de captar determinadas malícias de um 
determinado meio, o seu olhar não é o mesmo. Nisso eu consigo me 
diferenciar dos outros colegas fotógrafos. 

 

 Chico Martins tem preferência pela área Policial (imagens 148 e 149). Diz que os 

outros campos também o apetecem, mas, como a maioria dos repórteres fotográficos que têm 

afeição em compor imagens para a página Policial, não gosta de trabalhar nas matérias que 

irão estampar as Colunas Sociais. Em meio a tantas histórias que marcaram a sua trajetória 

como fotojornalista, Chico destaca duas que nunca sairão da sua memória. A primeira 

aconteceu no dia 17 de junho de 2004. A barragem de Camará, com capacidade para 

26.581.614 metros cúbicos de água, localizada na cidade de Alagoa Grande, brejo paraibano, 

que dista 100 km da capital do Estado, rompeu, deixando a cidade, que naquela época tinha 
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cerca de 29.000 habitantes, em situação desoladora. A tragédia deixou cinco mortos e 

milhares de desabrigados, e só não foi pior porque o manancial estava com 60% da sua 

capacidade máxima (imagens 150 e 151). 

  

Imagens 146 e 147 – Recortes de algumas matérias produzidas na época em que atuou no 
jornal Gazeta do Sertão, por onde iniciou a sua trajetória no fotojornalismo. Reprodução: 
Paulo Matias. 
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Imagem 147 
 

 

 
Fonte: Acervo da Fundação Edvaldo do Ó. 
 

Imagens 148 e 149 – Não fugindo ao gosto da maioria dos fotógrafos da sua geração, Chico 
Martins tem em uma das suas preferências a área Policial. Fotos: Chico Martins. 
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Imagem 149 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Chico Martins cedido ao pesquisador. 

 

 

Imagens 150 e 151 – O rompimento da barragem de Camará, em junho de 2004, foi uma das 
tragédias que, na opinião do próprio fotógrafo, mais marcou a sua trajetória no 
fotojornalismo. Fotos: Chico Martins. 
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Imagem 151 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Chico Martins cedido ao pesquisador. 
 

 

Do segundo episódio que marcou a careira de Chico Martins como repórter fotográfico 

nós não conseguimos encontrar as imagens, mas o relato do profissional é bastante revelador: 

 

Eu recebi uma pauta para cobrir na Central de Polícia. A informação era de 
que um cidadão, envolvido no caso de Raymundo Asfora, se apresentaria 
naquele local. Imediatamente eu e Antônio Marcos, repórter, nos dirigimos 
para a Central. Chegando lá me deparo com o meu amigo, Marcelo Marcos 
da Silva. Foi um choque para mim! Lá estava o meu amigo, acompanhado da 
esposa, quer dizer, na época Rose era noiva dele, a irmã dela... sem um 
advogado, para ser ouvido como um dos envolvidos na morte do tribuno 
Raymundo Asfora. Eu fiquei sem saber... eu disse: “- Marcelo, e agora? O 
que eu devo fazer?”. Ele me disse: “- Não se preocupe não, Chico. Faça o 
seu trabalho, fotografe. Não tem problema nenhum, pode fotografar. Eu não 
devo nada e vou provar a minha inocência. Querem me incriminar, mas eu 
vou provar a minha inocência”. Foi muito difícil ser profissional naquele 
momento, mas eu fotografei. E ele [Marcelo] também mostrou 
profissionalismo me incentivando a registrar aquele fato. 

 

 Chico nos conta que mesmo atuando nesta seara a muito tempo, desde o período em 

que precisava fazer perícias no Exército, há alguns anos atrás se viu em uma situação difícil 
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do ponto de vista psicológico. Mesmo não tendo explicitado do que se tratava, o fotógrafo nos 

contou que sempre que saía para cumprir uma pauta da área Policial começava a ficar com um 

nível de ansiedade elevado, imaginado que poderia se deparar com alguém da sua família. “A 

gente vê tanta desgraça o tempo todo, que começa a imaginar que vai acontecer com um dos 

nossos. Só quando eu chegava no local e via que não era com ninguém da minha família é que 

o meu coração se acalmava”.   

O fotojornalista também tem uma atuação muito significativa na área esportiva, 

especialmente no futebol (imagens 152 e 153), mas é na Política que o fotógrafo encontra um 

dos desafios que mais o instiga no trabalho, desde o início da sua carreira (imagens 154 e 

155). Na Paraíba, e mais especialmente em Campina Grande, notícia de qualquer ordem, via 

de regra, é lida pelo viés político, quer esteja na página de Economia ou no caderno de Artes. 

O fotógrafo relata que já recebeu recomendação expressa para não fotografar determinadas 

pessoas públicas, bem como já cumpriu pautas que, quando as imagens chegaram às mãos 

editor, foram descartadas de pronto em virtude de algum conteúdo julgado impróprio à 

“linha” do jornal. 

 

Imagens 152 e 153 – Em Campina Grande as partidas de futebol disputadas entre Treze e 
Campinense são conhecidas como “Clássico dos Maiorais”. Abaixo, alguns momentos de um 
desses encontros. Fotos: Chico Martins. 
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Imagem 153 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Chico Martins cedido ao pesquisador. 
 

Imagens 154 e 155 – A área Política é um tema que sempre permeia o noticiário de Campina 
Grande. Na primeira fotografia, o então candidato à Presidência da República pelo PMDB, 
Ulysses Guimarães, em campanha na cidade no ano de 1989; e, na sequência, o Vice-
Presidente da República, Michel Temer, participando da convenção municipal do PMDB em 
2012, para a escolha da chapa que disputaria a Prefeitura da cidade naquele ano.  Fotos: Chico 
Martins.  
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Imagem 155 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Chico Martins cedido ao pesquisador. 
 

 

Até o final da nossa pesquisa o fotógrafo continuava atuando na sucursal do Correio 

da Paraíba em Campina Grande, perfazendo um total de mais de três décadas de 

fotojornalismo. Contemporâneo de Chico Martins em seu primeiro contrato pelo jornal 

Gazeta do Sertão, o fotógrafo Carlos Alberto Santos iniciou oficialmente a sua trajetória no 

Diário da Borborema, onde permaneceria por mais de 25 anos. É sobre Carlos Alberto que 

dissertaremos a seguir. 

 

4.2.8 Carlos Alberto, do início ao final no Diário da Borborema  

 

 Natural de Ceará-Mirim (RN), Carlos Alberto Santos (imagem 156) nasceu em 29 de 

julho de 1958. Ainda criança foi morar na cidade de Picuí, localizada na microrregião do 

Seridó Oriental paraibano, distante 230 km de João Pessoa. Podemos registrar sem exagero 

que Carlos Alberto é fotógrafo de pai e mãe, uma vez que foi com eles que aprendeu o ofício. 

José Maria de Araújo e Elisa Cardoso dos Santos eram fotógrafos e possuíam estúdio e 

laboratório na própria residência. Carlos nos contou que o pai além de fotógrafo era 

caminhoneiro, de maneira que quem mais atuava no estabelecimento da família era a sua mãe. 

A principal carga transportada pelo sr. José Maria era a cana-de-açúcar e, pela natureza dessa 
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segunda profissão do pai, a família viveu em constantes mudanças entre as cidades de Picuí e 

Nova Floresta (PB). As cidades ficam próximas, a segunda faz fronteira ao leste com a 

primeira. 

 

Imagem 156 – O fotojornalista Carlos Alberto iniciou a sua carreira no DB no começo dos 
anos 80. Foto: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 Nessas constantes mudanças a família nunca deixou de possuir o Foto, e foi 

acompanhando os pais, mais a mãe que o pai, que Carlos aprendeu tudo sobre fotografia. A 

primeira câmera que manuseou foi uma Yashica Mat, de propriedade do estabelecimento 

familiar. Vividas a infância e a adolescência com os pais, o fotógrafo resolveu seguir para a 

capital pernambucana com vistas a aperfeiçoar os seus conhecimentos. Conseguiu trabalho 

num estabelecimento por nome “Jaime Fotografias”, localizado na Conde da Boa Vista, nº 

311, onde, segundo, Carlos completou a sua formação na área. 

 Depois desse período no Recife, o fotógrafo regressou para a cidade de Picuí e passou 

a trabalhar numa difusora que pertencia a Prefeitura daquele município, noticiando alguns 

fatos da cidade, fazendo anúncios publicitários, comunicando falecimentos, missas e festas 

que aconteciam na região. Às vezes, matérias jornalísticas também eram lidas na difusora. Foi 

numa das edições do Diário da Borborema que chegou às mãos de Carlos que ele viu o 
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anúncio que o traria para o fotojornalismo de Campina Grande. Numa pequena nota, o jornal 

comunicava que estava precisando de um fotógrafo para atuar na sua equipe. Com a 

experiência que já possuía na área, Carlos se deslocou para Campina e se apresentou na 

redação do DB como candidato à vaga, era dezembro de 1982. O fotógrafo nos contou que 

passaria por um período de 15 dias de teste, mas já no terceiro dia de atuação foi liberado para 

entregar a sua Carteira de Trabalho no setor de Recursos Humanos. No dia 02 de janeiro de 

1983 Carlos foi oficialmente contratado pelo DB, onde permaneceu por mais de 25 anos 

(imagens 156 e 157). Falando sobre o Diário, Carlos diz: “O Diário da Borborema foi uma 

empresa que nunca gostou de demitir ninguém, até porque sempre contou com bons 

profissionais nos seus quadros. O Diário da Borborema foi uma verdadeira escola no campo 

do jornalismo impresso em Campina Grande”.55 

 

Imagens 156 e 157 – Os registros de entrada e saída no Diário da Borborema e da 
regulamentação como repórter fotográfico na Carteira de Trabalho. Reprodução: Paulo 
Matias. 
 

     

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

                                                 
55 SANTOS, Carlos Alberto. Entrevista concedida ao pesquisador. João Pessoa – PB. 24 jul. 2015. 
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 Quando iniciou a sua história no DB Carlos diz que não teve dificuldades técnicas de 

trabalhar com a câmera Pentax K-1000, alguns poucos acessórios de que a empresa dispunha 

e as atividades de laboratório, mas percebeu rapidamente que precisava aprender muito sobre 

como conseguir imagens que comunicassem bem dentro daquela nova área, que do ponto de 

vista estético, passava longe do que havia aprendido com os pais e no estabelecimento 

pernambucano onde trabalhou. De acordo com o fotógrafo, o veterano Nicolau de Castro foi 

fundamental neste seu começo: 

 

Quando eu vi o anúncio no jornal e me dirigi à empresa a primeira pessoa 
com quem eu falei foi com o editor, aí ele disse: “- Se junte aí com Nicolau e 
veja como as coisas acontecem”. Então Nicolau disse: “- Bicho, quando eu 
entrei aqui precisei passar por um teste e tu vai ter que passar também”. Eu 
perguntei: “- Que teste?” e ele respondeu: “- Quinze dias trabalhando para a 
gente ver se vai dar certo”. Então eu comecei a sair com ele para as 
reportagens. Nós fotografávamos as mesmas pautas para depois comparar as 
imagens. E nesse ritmo ele foi me ensinando. No terceiro dia ele disse que eu 
podia trazer a minha Carteira de Trabalho, que eu seria contratado. Ainda 
assim, continuamos a trabalhar juntos por um bom tempo: manhã, tarde e, 
algumas vezes, a noite também. Foi um tempo e tanto de aprendizado sobre 
fotojornalismo. 

 

 Talvez o tempo de convivência com Nicolau de Castro tenha feito Carlos Alberto se 

apegar tanto a área Policial. Foi um dos fotógrafos mais designados pelo DB para cumprir 

pautas para esta página. Registrou acidentes automobilísticos (imagens 158 e 159); crimes em 

série, a exemplo de um caso que ficou conhecido em Campina Grande como “Bandeira - 2”, 

onde taxistas que trabalhavam no turno da noite eram vítimas de roubo seguido de morte 

(imagem 160); e também foi responsável por acompanhar crimes de ampla repercussão 

envolvendo pessoas da alta sociedade, como o chamado “Crime do shopping center”, onde 

um comerciante do ramo de venda de armas de fogo foi acusado de ser o mentor da morte de 

um filho, que teve numa relação extraconjugal, em uma emboscada próxima ao antigo 

Shopping Center Campina Grande, hoje Shopping Lindaci Medeiros, no Centro da cidade. O 

processo relativo a esse crime se estendeu por vários anos na justiça (imagens 161 e 162). 

 Também era escalado para as matérias Policiais referentes a acontecimentos que se 

davam nas cidades próximas a Campina Grande. Quase todas as reportagens deste tipo 

publicadas na década de 80 pelo DB trazem a assinatura de Carlos Alberto. Registrou uma 

tentativa de assalto a Caixa Econômica Federal que aconteceu na cidade de Alagoa Grande 

(imagens 163 e 164); acompanhou um caso em que duas vizinhas foram atropeladas e mortas 

por um motorista embriagado quando estavam próximas a uma rodovia na cidade de Arara 
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(imagem 165); e ainda registrou, como já citamos, diversos acidentes automobilísticos nas 

BR’s (cf. imagens 158 e 159). Nenhum destes casos, porém, teve uma repercussão tão ampla 

quanto o assassinato da líder sindical Margarida Maria Alves (imagem 166), ocorrido na 

cidade de Alagoa Grande no ano de 1983, alguns meses após a chegada oficial de Carlos ao 

Diário. 

 A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande (PB), 

Margarida Maria Alves, atuou por 12 anos à frente da entidade. Neste período moveu mais de 

600 ações trabalhistas e fez diversas denúncias, especialmente contra os usineiros daquela 

região. Conhecida pela frase “É melhor morrer na luta que morrer de fome”, Margarida fez 

um pronunciamento público três meses antes da sua morte, por ocasião do dia 1º de maio, na 

cidade de Sapé (PB), onde declarou para os trabalhadores rurais daquela região: 

 

Eles não querem que vocês venham à sede porque eles estão com medo, 
estão com medo da nossa organização, estão com medo da nossa união, 
porque eles sabem que podem cair oito ou dez pessoas, mas jamais cairão 
todos diante da luta por aquilo que é de direito devido ao trabalhador rural, 
que vive marginalizado debaixo dos pés deles.56 

 

 De acordo com o depoimento de Severino Cassimiro, viúvo de Margarida, ao 

jornalista Maciel Gonzaga, a sindicalista sabia que a sua morte era uma questão de tempo: 

“Quem matou Margarida foi a injustiça de Alagoa Grande, os donos de usina que sugam o 

suor do trabalhador até o último dia de vida. Ela já sabia que ia morrer, estava só esperando a 

hora, que acabou chegando” (1983, p. 1).  Por volta das 18 horas, do dia 12 de agosto de 

1983, Margarida foi assassinada na porta da sua casa, com um tiro de espingarda 12 no rosto. 

O caso ganhou repercussão nacional e, mesmo com pouco tempo de redação, Carlos Alberto 

foi o repórter fotográfico designado para acompanhar todo o processo. Em fevereiro do ano 

seguinte aconteceu a primeira audiência no Fórum de Alagoa Grande, fato este registrado pelo 

profissional (imagem 167). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Disponível em: http://www.fundacaomargaridaalves.org.br/homenagens/ . Acesso em: 13 abr. 2016. 
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Imagens 158 e 159 – Por muitos anos Carlos Alberto registrou os acidentes automobilísticos 
que aconteceram nas rodovias federais e estaduais. Nas duas reportagens que seguem as 
tragédias foram noticiadas nos dias 12 e 14 de abril de 1984, respectivamente. Reprodução: 
Paulo Matias. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Imagem 160 – Uma sequência de roubos seguidos de morte a taxistas que trabalhavam no 
turno da noite ficou conhecido na cidade como o crime da “Bandeira - 2”. Carlos acompanhou 
o desenrolar desse caso Policial, do primeiro latrocínio até a prisão do bandido. Reprodução: 
Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Imagens 161 e 162 – O caso policial que ficou conhecido como “Crime do shopping center” 
se estendeu por vários anos na justiça. Nas matérias que seguem, temos uma publicada em 
1984 e outra de 1988, respectivamente. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Imagens 163 e 164 – Tentativa de assalto a agência da Caixa Econômica Federal na cidade de 
Alagoa Grande, a 53 km de Campina Grande, em 1989. Carlos Alberto comumente era o 
repórter fotográfico que cobria os acontecimentos Policiais nas regiões próximas a cidade 
serrana. Reprodução: Paulo Matias. 
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Imagem 164 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Imagem 165 – Na cidade de Arara, distante 52 km de Campina Grande, duas vizinhas 
morreram vítimas de atropelamento por um condutor embriagado. Mais uma vez, Carlos foi 
destacado para cobrir a matéria. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
 

Imagem 166 – A sindicalista Margarida Maria Alves, assassinada em 12 de agosto de 1983, 
quando discursava na cidade de Mari (PB) meses antes da sua morte. Foto: João Otávio. 
 

 

Fonte: http://www.fundacaomargaridaalves.org.br/2015/08/12/fundacao-relembra-os-32-anos-de-
morte-da-lider-sindical-margarida-maria-alves/  
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Imagem 167 – No ano seguinte ao assassinato da sindicalista, a primeira audiência no Fórum 
de Alagoa Grande. O DB, com os repórteres Anselmo Guimarães e Carlos Alberto, se fez 
presente. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Mas a trajetória deste profissional não é marcada só por tragédias. Em 1983, ano em 

que Carlos iniciou as suas atividades do DB, a cidade começava a viver uma nova fase nos 

seus festejos juninos. Um palhoção (imagem 168), construído pelo então prefeito Enivaldo 

Ribeiro nas proximidades do Centro Cultural de Campina Grande, num espaço localizado no 

Centro da cidade conhecido como “Coqueiros de Zé Rodrigues”, já não estava dando conta do 

público que prestigiava o São João naquele lugar. Mesmo a festa acontecendo em clubes 

privados de bairros, a maior parte da população ia mesmo para o espaço público citado, pois 

era lá que aconteciam as apresentações de quadrilhas e outros movimentos culturais que 

chamavam o povo. 

 Em 1984 o São João de Campina entrou para o calendário da EMBRATUR e, com 

isso, além da comunidade local a cidade começou a receber um número significativo de 

turistas de todas as regiões do Brasil. Em 1985 a gestão do município, sob o comando do 

prefeito Ronaldo Cunha Lima, decidiu investir na construção de uma área com infraestrutura 

mais arrojada, no mesmo espaço onde a festa já acontecia. Em maio de 1986, às portas do mês 

de junho, o “Parque do Povo”, com uma área de 42.000 m², foi inaugurado por Ronaldo 

Cunha Lima (imagens 169 e 170). Além de contar com amplo espaço para um comércio 

gastronômico de comidas típicas que eram vendidas em barracas de estrutura simples 

(imagem 171 e 172), o local ainda abrigava palco para shows de grande porte, banheiros 

públicos e pequenas palhoças, chamadas “ilhas de forró”, onde tocavam os trios com 

triângulo, sanfona e zabumba. 

 Mas como o mês de junho é tipicamente de chuvas na cidade, Cunha Lima pensou 

num ambiente onde o povo pudesse aproveitar a festa sem se molhar e, agregado ao novo 

empreendimento, foi construído o “Forródromo”. No conceito do arquiteto Carlos Alberto, 

responsável pelo projeto, a forma representaria uma fogueira; para o povo, pareceu mais com 

uma pirâmide. O povo prevaleceu e o Forródromo ficou conhecido como “a pirâmide do 

Parque do Povo” (imagens 173 e 174). Na noite de inauguração, falando para 70.000 pessoas, 

o prefeito Ronaldo Cunha Lima recitou os versos que ecoariam até hoje como uma marca 

registrada da festa na cidade: “Grande festa nordestina / Forró a cada segunda / Vamos fazer 

em Campina / O maior São João do Mundo”. A festa passou a durar, oficialmente, um mês 

inteiro. 

 Durante os anos em que esteve no Diário, Carlos Alberto foi o responsável pela 

maioria das reportagens produzidas a noite no período junino. Em 1988, com a festa ainda 

mais consolidada, o fotógrafo registrou, num ângulo que dá a proporção do evento, uma 

imagem que foi capa do DB (imagem 175). Foi também na festa joanina deste mesmo ano 
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que registrou o último show que o cantor Luiz Gonzaga fez na Rainha da Borborema, na casa 

de shows Spazzio, com a presença de 20.000 pessoas (imagens 176 e 177). Durantes esses 

trinta anos de festa no Parque do Povo o São João de Campina vem tomando proporções cada 

vez maiores. O evento, que já não cabe no “quartel general da folia junina”, como é conhecido 

o local, tem sido pulverizado para os bairros da cidade, de maneira que para um público cada 

vez maior a cidade tem expandido a sua festa. Uma reportagem publicada pelo UOL em 2012 

pode lançar luz sobre a dimensão da festa naquele ano: 

 

Em Campina Grande [...], a expectativa é que dois milhões de pessoas 
passem pelos 31 dias de festa e movimentem entre R$ 110 milhões e 115 
milhões neste ano. 
 
[...] 
 
Por conta da festa, a economia da região de Campina Grande (que engloba 
60 cidades) fica inteira aquecida. “São gerados 3.000 empregos diretos e 12 
mil indiretos. O São João é democrático, movimenta da base ao topo da 
pirâmide. Ganham desde os ambulantes, passando por mototaxistas, até os 
hotéis de luxo. Toda a cadeia é movimentada, e isso é fantástico não só para 
a cidade, mas para todo o Estado, pois, pela lotação que temos aqui, existem 
pessoas que se hospedam em João Pessoa para vir até Campina”, afirmou 
[Gilson Lira, à época, secretário de Desenvolvimento Econômico de 
Campina Grande] (MADEIRO, 2012).           

  

 

Imagem 168 – O palhoção construído na gestão do perfeito Enivado Ribeiro foi o embrião do 
que mais tarde seria considerado o maior São João do Mundo. Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

 
Fonte: www.cgretalhos.blogstpot.com 
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Imagens 169 e 170 – Inauguração do Parque do Povo em maio de 1986. Nas fotos, o então 
prefeito Ronaldo Cunha Lima falando para 70.000 pessoas e, na sequência, no descerramento 
da placa inaugural, quando o fez nos braços do povo. Fotos: Carlos Alberto. 
 

 

 

 

 
Fonte: www.cgretalhos.blogstpot.com 
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Imagem 171 e 172 – Nos registros, temos um panorama do Parque do Povo na década de 80 
e 90, respectivamente. Fotos: Autoria desconhecida. 
 

 

 

 

 
Fonte: www.cgretalhos.blogstpot.com 
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Imagens 173 e 174 – A “pirâmide do Parque do Povo” em fase de construção e já concluída. 
O local é um dancing onde pessoas das mais variadas classes sociais se encontram para 
festejar o São João. Fotos: Autoria desconhecida.  
 
 

 

 

 

 

 
Fonte: www.cgretalhos.blogstpot.com 
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Imagem 175 – Reportagem de capa do DB, em junho de 1988, com foto de Carlos Alberto. A 
festa de São João começava a ganhar as proporções planejadas e desejadas pelo seu timoneiro, 
Ronaldo Cunha Lima. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Imagens 176 e 177 – O fotógrafo registrou em 1988 o último show de Luiz Gonzaga em 
Campina Grande. Na verdade, tratou-se muito mais de um tributo ao cantor que uma 
apresentação propriamente dita de Luiz. Na ocasião, “Seu Lua” já lutava contra um câncer 
nos ossos, e sentia dores que o impediam de ficar em pé. Fotos: Carlos Alberto. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Campina Grande - PB. 
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Carlos Alberto, já no final do seu relato, se queixou de que nos últimos anos de sua 

atuação já não podia registrar as imagens da área Policial como fazia no início da sua carreira: 

“A empresa e a população já não aceitavam mais aquilo”. Fala com nostalgia das vezes em 

que, para conseguir um “furo” de reportagem, depois de fotografar os corpos de pessoas que 

haviam falecido em algum tipo de tragédia, ajudava os funcionários do IML a transportar os 

defuntos até o automóvel da Instituição para que os concorrentes não pudessem registrar o 

fato como ele havia feito. Também conta que durante todo tempo em que atuou no jornal sua 

rotina era acordar cedo e ouvir as primeiras notícias do dia pelo rádio. Carlos diz que por 

causa desse hábito sempre que chegava na redação já tinha uma noção de que pautas iria 

cumprir naquele dia: “Não era comum os meus colegas fazerem isso. Eu me dediquei muito 

ao jornal”. 

 Trabalhou no Diário da Borborema por 26 anos ininterruptos, contabilizando quase a 

metade de todo o tempo de existência deste periódico. Dos profissionais pesquisados neste 

trabalho, Carlos foi o que ficou mais tempo atuando na mesma empresa. Perguntado sobre o 

seu hobby o fotógrafo responde: “Gosto de me divertir de uma forma geral, desde que esteja 

bem longe do equipamento fotográfico”. Diferente do que possa parecer, Carlos Alberto é um 

apaixonado pela profissão. Foi o único fotógrafo de todos os entrevistados nesta pesquisa que 

não exerceu nenhuma atividade paralela ao fotojornalismo, se dedicando integralmente ao 

jornal. Nos contatos que tivemos com Carlos Alberto percebemos que o fotógrafo ainda não 

conseguiu equacionar a sua saída do Diário, antes desta empresa encerrar as suas atividades 

em 2012, com tamanha dedicação que devotou a este periódico no tempo em que atuou no 

mesmo. 

 

4.2.9 Cláudio Goes, de dublê de profissão a fotojornalista 

 

 A história do sertanejo da cidade de Patos (PB) Cláudio de Goes Nogueira Filho 

(imagem 178) com a fotografia começou quando ele tinha 20 anos, em 1977, como revisor no 

jornal O Norte, pertencente aos Diários Associados, em João Pessoa. Cláudio diz que como as 

matérias iam chegando aos poucos para a revisão aproveitava o tempo livre que tinha para 

acompanhar o trabalho dos fotógrafos Mineirinho e Arion Farias no laboratório da empresa. 

Foi naquele periódico que começou a manusear pela primeira vez uma câmera fotográfica 

profissional. Também nos contou que era muito difícil montar a escala de repórteres 

fotográficos para o domingo, de sorte que ele mesmo acabava registrando os jogos de futebol 

que aconteciam neste dia, bem como qualquer pauta que surgisse de última hora, como um 
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acidente, um assalto ou qualquer outro fato que pudesse virar notícia. De acordo com Cláudio, 

nesse período ele era o que na gíria do jornalismo se chama de “dublê de profissão”. 

  

Imagem 178 – Cláudio de Goes Nogueira Filho, começou no jornalismo como repórter de 
redação e, em 1985, se profissionalizou na fotografia. Foto: Cláudio Goes. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Cláudio Goes cedido ao pesquisador. 
 

 

Em 1978 veio morar em Campina Grande para cursar Jornalismo pela Universidade 

Estadual da Paraíba. Para não perder o vínculo com o jornal, passou a ser repórter de redação 

no Diário da Borborema. Na verdade, Cláudio foi apenas transferido de função, mas não de 

empresa, uma vez que tanto um periódico quanto outro eram do mesmo condomínio dos 

Diários Associados. Falando sobre a sua graduação, Claudio Goes diz que foi um verdadeiro 

choque se deparar com a estrutura do curso em Campina Grande: 

 

Quando eu cheguei em Campina Grande e me deparei com o equipamento 
que tinha a Universidade Estadual da Paraíba eu me senti no tempo da pedra 
lascada. Porque lá no jornal O Norte, por exemplo, a gente já trabalhava com 
o processo de offset, aqui a universidade ainda trabalhava como no tempo de 
Gutenberg, com base na tipografia. [...]. Até o laboratório [de fotografia] era 
antiquado. O jornal O Norte lidava com grandes ampliadores, com estufas... 
aqui existia um ampliador comum, sem nenhum recurso; a revelação 
fotográfica era feita em bacias... um contraste muito grande. [...]. O curso 
funcionava em um antigo Grupo Escolar, as carteiras eram para crianças 
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mesmo, não tinha condições nenhuma. Só aprendia alguma coisa ali quem já 
tinha algum conhecimento sobre imprensa.57  

 

 Ainda sobre a sua passagem pela graduação, Cláudio diz que cursou as disciplinas de 

Fotografia I e II com Cleper Dantas, de quem ainda hoje é um grande amigo, mas considera o 

professor Juremi Machado Bitencurt (imagem 179) o seu grande mestre no fotojornalismo. 

Cursou com este docente a disciplina de Jornalismo Fotográfico, e sobre esta experiência 

Cláudio relata: 

 

Machado Bitencurt não tinha estrutura para trabalhar no curso de 
Comunicação, então o que ele fazia? Levava os alunos para a casa dele. 
Quando eu cheguei na casa do professor eu me deparei com a estrutura que a 
gente tinha em João Pessoa. O homem estava à frente da gente muitos anos. 
Ele tinha equipamento que você só conseguia no exterior, e ele não era 
egoísta... passou todo o conhecimento que tinha para os alunos. Enquadrar, 
revelar foto... tudo eu aprendi com ele. A partir daí eu me tornei um 
fotógrafo. Inclusive quando eu fiz uma Especialização na UFPE 
[Universidade Federal de Pernambuco], tive um professor que citava 
Machado como uma das maiores referências do Brasil na área da fotografia. 

 

Imagem 179 – O professor e cineasta Machado Bitencurt. Além de participar na formação de 
muitos jornalistas de Campina Grande, Bitencurt também foi proprietário da Cinética Filmes 
Ltda., um dos poucos estúdios cinematográficos de bitola 16 mm no Brasil. Foto: Autoria 
desconhecida. 
 

 

 
Fonte: www.cgretalhos.blogstpot.com 

                                                 
57 NOGUEIRA FILHO, Cláudio Goes. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 
22 jul. 2015. 
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Em 1981 Cláudio concluiu o curso de Comunicação e foi trabalhar em Belém do Pará, 

a convite do irmão, na assessoria de imprensa da Camargo Côrrea que estava construindo 

naquele período a hidrelétrica de Tucuruí. Trabalhou no setor de Administração de Vilas da 

empresa onde, junto com outros jornalistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul, editou o 

jornal O Barrageiro. Em 1983 regressou para a Paraíba e voltou a trabalhar n’O Norte onde 

ficaria até 1985. Neste mesmo ano pede mais uma vez transferência para o DB, desta feita por 

motivos de noivado com uma jovem da cidade serrana, que algum tempo depois se tornaria a 

sua esposa. Cláudio afirma que durante todo esse período a sua atividade profissional com 

registro na Carteira de Trabalho foi a de repórter de redação. Ainda em 1985 conseguiu o 

registro profissional de repórter fotográfico, mas já estava trabalhando como autônomo, sem 

vínculo com o jornal, de maneira que, como veremos no próximo capítulo, consideraremos o 

primeiro fotojornalista com formação superior atuante no mercado campinense o profissional 

Francisco de Assis Medeiros. 

 É importante relatar que foi também em 1985 que Cláudio Goes estabeleceu vínculo 

com a Secretaria de Comunicação do Estado da Paraíba (SECOM-PB) onde atua até o 

momento como repórter fotográfico e redator na cidade de Campina Grande. Durante muitos 

anos a sua participação na SECOM se deu apenas como repórter redator. O trabalho como 

fotógrafo do jornal estatal A União sempre aconteceu de maneira oficiosa e, diferente do que 

aconteceu com Aluísio Alves, Cláudio precisa usar o seu equipamento pessoal quando produz 

imagens, quer seja para o periódico, quer para a SECOM. No início de 2015 Cláudio fez um 

acordo com o Estado e pelas pautas específicas que cumpre para o jornal estatal recebe uma 

remuneração extra. Tivemos dificuldades de localizar as imagens produzidas pelo repórter 

fotográfico dentro do recorte temporal da nossa pesquisa porque, seja em matérias 

institucionais do Governo do Estado, seja em publicações d’A União nem sempre aparece o 

crédito do fotógrafo. O que encontramos a maioria das vezes junto as imagens é a inscrição 

“SECOM” ou “DIVULGAÇÃO”. Conforme escrevemos anteriormente, Cláudio diz que o 

jornal estatal só teve um fotógrafo oficial em Campina Grande: “O único fotógrafo que A 

União teve em Campina Grande foi Aluísio Alves. Aposentou-se nele. Depois de Aluísio, 

nenhum outro mais”.   

 O retorno de Cláudio Goes, agora como fotógrafo, para o DB se deu em 1997 quando 

apresentou para o jornal um projeto chamado “A gata da serra”. A proposta consistia em 

fotografar modelos da cidade que estampariam as capas das edições de domingo, além de 

outros cliques que seriam publicados no Caderno de Cultura do mesmo volume dominical. O 

coirmão O Norte já executava na capital um projeto idêntico chamado “A Gata da Capa” e, 
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como o volume de vendas deste periódico aumentou significativamente por causa da ideia, o 

Diário, que neste período já começava a enfrentar crises financeiras, abraçou o projeto que 

permaneceu até 1999 (Imagens 180 e 181). Três anos de edição indicam que “A Gata da 

Serra” foi um sucesso na cidade, e o tão esperado aumento nas vendas aconteceu. Todavia, 

algum tempo depois o DB experimentaria o efeito reverso dessa escolha. Pereira (2009, p. 2) 

relata um pouco dessa trajetória: 

 

Sob pretexto de mostrar “as belezas da mulher campinense” e de descobrir 
talentos que poderiam brilhar na passarela do mundo da moda, o jornal, 
pertencente aos Diários Associados, publicou durante quase três anos, de 
julho de 1997 a novembro de 1999, fotos de pelo menos uma centena de 
paraibanas em trajes minúsculos e poses sensuais na sua primeira página e 
na capa do Caderno de Cultura. O DB, na verdade, tentava de forma 
desesperada, com tal prática, diminuir o encalhe das suas edições de 
domingo. Ao invés de investir na qualidade de seu noticiário, cada vez mais 
prejudicado pelas imposições do horário industrial, que exigia praticamente 
fechar a edição dominical na sexta-feira, o jornal aderiu à Lei do Menor 
Esforço e contribuiu para difundir uma visão preconceituosa da mídia em 
relação à mulher, além de alimentar um discurso recheado de eroticidade. 

 

E mais adiante o autor relata: 

 

[...] embora a fórmula não esteja ainda em sua inteireza aposentada, a 
veiculação sistemática, embora pura e simples, de fotos de mulheres quase 
nuas em determinado dia da semana não garantem, a longo prazo, a 
manutenção da vendagem de nenhum jornal diário. No caso do DB, o leitor 
cansou da mesmice e, após identificar o propósito por trás da ousadia, 
acabou por voltar a procurar qualidade nas bancas dos jornais nas manhãs de 
domingo. 
 
Entre o fugaz prazer da contemplação e a possibilidade de encontrar 
soluções para os seus problemas do cotidiano, em noticiários mais 
substanciosos, o leitor preferiu a segunda alternativa. O resultado prático 
dessa escolha é que o DB chegou a amargar em fase posterior à série índice 
de encalhe em suas edições de domingo de até 60 por cento. Hoje [ano de 
2009], conforme dados do Departamento de Circulação do jornal, de cada 
dez exemplares que chegam às bancas, naquele dia, cinco costumam voltar à 
Distribuição para venda no peso. (PEREIRA, 2009, p. 11).   
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Imagens 180 e 181 – Amostra das modelos que posaram para a publicação “A Gata da 
Serra”. Projeto idealizado por Cláudio Goes para o DB na década de 90. Fotos: Cláudio Goes. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Cláudio Goes cedido ao pesquisador. 
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Como fotógrafo, Cláudio não tem muito a declarar sobre o período da ditadura, uma 

vez que a sua profissionalização na área através de registro só se deu, como escrevemos 

acima, em 1985. Também não relata nenhuma história de repressão no seu tempo como 

revisor e repórter de redação, mas, reiteradamente, diz que um dos maiores problemas para a 

imprensa paraibana é a intervenção política. Nesse campo, não são só as matérias da área que 

podem gerar problemas em Campina Grande, aliás, no geral, isso é de somenos, uma vez que 

as próprias empresas, através de seus editores, vão direcionando esse trabalho. O ponto 

central é que determinados grupos políticos podem interferir/definir, a partir dos seus 

interesses, em todas as áreas que existem nos jornais impressos da cidade. Segundo Cláudio, 

há direcionamento a partir da estrutura hierárquica da empresa: “cargo de editor de jornal em 

Campina Grande é político. Nunca foi uma questão de capacidade”, desabafa. 

 A produção autoral do fotógrafo é fundamentalmente voltada para a fotografia Social, 

com ênfase para books, aniversários e eventos sociais da cidade (imagens 182 e 183). 

Também mantém um blog onde publica notícias diversas, mas que tem como forte os textos 

na área Política (http://claudiogoes.zip.net/). Seus trabalhos de reportagem fotográfica 

vinculados a SECOM são voltados essencialmente para as ações do Governo do Estado 

(imagens 184 e 185) ou para as pautas nas diversas áreas do jornal A União, com preferência 

pessoal do fotógrafo para o Caderno de Esportes (imagens 186 e 187). Também aprecia 

compor imagens sem intervenção digital, mas que aparentam ter manipulação (imagens 188 e 

189). Perguntado sobre porque migrou da reportagem de redação para a fotográfica e, na 

sequência, sobre que pautas marcaram a sua história como fotojornalista obtivemos as 

seguintes respostas, respectivamente: 

 

Quando eu atuei como “dublê de profissão”, fazendo fotografia, percebi que 
esta área me permitiria ter um horário mais flexível. Eu poderia montar um 
estúdio, fazer eventos... que é o meu caso hoje. [...]. Agora, a fotografia está 
no sangue. Eu fiz opção pela fotografia porque eu adoro fotografia... e fazer 
reportagem e redigir é muito difícil. Eu não sou tão velho para ter tanto 
cabelo branco, não, mas para você correr atrás de uma reportagem, voltar 
para redação e produzir textos intermináveis... aí... Na verdade a fotografia 
na imprensa é o que existe de mais fácil. Você dominando a fotografia, tem a 
facilidade de evoluir de uma forma que o trabalho se torna maneiro. 
 
[...] 
 
Rapaz, as pautas que me marcaram mais, foram as que me fizeram andar 
mais [risos]. Pois é... eu sou fotógrafo do Governo do Estado, uma vez, no 
governo de Ricardo Coutinho, por exemplo, ele estruturou muitas estradas, 
então eu tive que fotografar algumas rodovias antes e depois. Então, era 
função minha registrar esse “antes e depois” quilômetro por quilômetro. Se 
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uma estrada tivesse 30 km você tinha que descer do carro trinta vezes e fazer 
trinta fotos, indo e voltando. Imagina o peso... 

 

Imagens 182 e 183 – Dentre os seus trabalhos autorais, ressaltamos a cobertura do “Troféu 
Gonzagão”. O evento, que premia cantores e compositores que se destacam na música 
regional, existe desde 2009 e é considerado o Oscar da música nordestina. Fotos: Claudio 
Goes. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Cláudio Goes cedido ao pesquisador. 
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Imagens 184 e 185 – Os trabalhos de Cláudio Goes vinculados a SECOM-PB são 
normalmente publicados nas revistas do Governo da Paraíba, destacando as diversas ações das 
Secretarias de estado. Fotos: Cláudio Goes. 
 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Imagens 186 e 187 – As matérias veiculadas pelo jornal A União nem sempre apresentam o 
crédito do fotógrafo. Cláudio Goes, assim como todos os fotojornalistas campinenses, 
trabalha para as diversas áreas do periódico estatal. 
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Imagem 187 
 

 

 
Fonte: Arquivo digital do jornal A união. 
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Imagens 188 e 189 – Cláudio gosta de compor algumas imagens passando a impressão de 
que o arquivo foi manipulado. As fotografias abaixo são um exemplo dessa “brincadeira”. 
Foto: Cláudio Goes. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Cláudio Goes cedido ao pesquisador. 
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Reforçando o que falou diversas vezes durante a entrevista, Cláudio nos confidencia 

que se pudesse recomeçar a sua carreira no jornalismo teria iniciado pela fotografia. Desde a 

sua profissionalização na área, em 1985, é neste segmento que tem a sua principal fonte de 

renda, além do que percebe do Governo do Estado. Fazendo uma auto avaliação profissional, 

diz que a sua contribuição para o fotojornalismo de Campina Grande foi boa e está atrelada 

mais a qualidade que a quantidade de imagens produzidas. 

No próximo capítulo apresentaremos os repórteres fotográficos da segunda geração do 

fotojornalismo campinense. Do grupo que foi apresentado neste capítulo, a maioria 

permaneceu trabalhando em jornais até o final dos anos 80, Depois apenas cinco 

permaneceram na imprensa: Aluísio Alves (A União), Nicolau de Castro (Diário da 

Borborema até 1989 e, posteriormente, Jornal da Paraíba), Chico Martins (Correio da 

Paraíba), Carlos Alberto (Diário da Borborema) e Cláudio Goes (SECOM – A União). Valdi 

Lira já estava trabalhando no setor gráfico em definitivo; Marcelo Marcos passou a se dedicar 

a Prefeitura Municipal de Campina Grande; Nilton Ribeiro voltou a trabalhar com fotografia 

Social; e Eudes Villar deixou o JP em 1988, quando passou a se dedicar exclusivamente ao 

Foto Vilar até a sua morte.  

O panorama da próxima geração pode ser assim desenhado (com destaque para os 

jornais e os novos fotógrafos): no estatal A União, somente Aluísio atuando oficialmente58 e, 

extraoficialmente, Cláudio Goes; no Gazeta do Sertão, com a saída de Chico Martins, passou 

a atuar Assis Medeiros; O Diário da Borborema permanecerá com Carlos Alberto e contratará 

Francisco Morais; o Jornal da Paraíba ficará com Nicolau de Castro e  Leonardo Silva; e o 

Correio da Paraíba contará com, além de Chico, Augusto Pessoa e, posteriormente, Antonio 

Ronaldo. A mudança mais significativa no cenário, além da chegada dos novos fotógrafos, 

foi de ordem tecnológica e, por consequência, de rotina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Neste período já dividia a sua rotina entre a redação do jornal e o emprego na Prefeitura Municipal 
de Campina Grande, fazendo assessoria na área de imagem. 
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CAPÍTULO 5 

 

ENTRE O GRÃO E O PIXEL: 

FOTOJORNALISTAS QUE COMEÇARAM A ATUAR NO PERÍODO DE 

TRANSIÇÃO ENTRE O EQUIPAMENTO ANALÓGICO E O DIGITAL NAS 

REDAÇÕES DOS IMPRESSOS CAMPINENSES 

 

5.1 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

 

5.1.1 As mudanças tecnológicas no processo fotográfico: os discursos e os fatos 

 

No final do século XIX, em 1888, a câmera Kodak foi lançada no mercado. Esse fato 

favoreceu uma evolução marcante na história da fotografia, uma vez que, graças ao baixo 

custo, as pessoas viveram a possibilidade de ter um contato mais efetivo com a câmera 

fotográfica. O trabalho profissional ficou mais restrito apenas às ocasiões importantes como 

festividades e atos cerimoniais, por exemplo. Dessa forma, os retratos produzidos em ateliês 

perderam um pouco da sua aura. 

Em consonância com o fenômeno Kodak, o aparato fotográfico seguiu passando por 

melhorias tecnológicas que reverberaram de maneira muito direta no aperfeiçoamento da 

técnica por parte dos fotógrafos. Objetivas que proporcionavam diversos ângulos e 

perspectivas, alinhadas a uma qualidade óptica cada vez melhor; o lançamento da película 

com cerca de 100 poses; e a diminuição no tamanho e peso das câmeras, são fatores que 

acabaram por expandir o conceito de fotografia como meio de informação, aumentando 

significativamente a publicação das imagens em periódicos. Freund (1986, p. 96) destaca esse 

acontecimento, refletindo também sobre sua importância social: 

 

A introdução da fotografia na imprensa é um fenômeno de importância 
capital. Altera a visão das massas. Até então, o homem comum só podia ver 
os acontecimentos que ocorriam ao seu lado, na sua rua, na sua cidade. Com 
a fotografia, uma janela se abre ao mundo. Os rostos dos personagens 
públicos, os acontecimentos que ocorrem no mesmo país e para além das 
suas fronteiras se tornam familiares. [...] o mundo se encolhe. A palavra 
escrita é abstrata, mas a imagem é o reflexo concreto do mundo onde cada 
um vive. A fotografia inaugura os mass media visuais quando o retrato 
individual se vê substituído pelo retrato coletivo. (Tradução nossa). 
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Sobre o equipamento profissional utilizado nessa época, sabemos que este era de 

manuseio rebuscado. A Ermanox, criada por Heinrich Ernemann em 1924, foi a primeira 

câmera considerada portátil. A partir daí observamos uma forma diferente de se trabalhar com 

o fotojornalismo: o fato de poder fotografar sem ser percebido pelo fotografado daria a 

imagem um quê de verdade e ineditismo. O uso de equipamento extra como flash ou tripé às 

vezes era necessário, mas sempre que possível, dispensável. Muitos dos fotógrafos influentes 

na década de 1930 passaram a usar máquinas de pequeno formato, sobretudo quando a marca 

alemã Leica lançou a primeira câmera para película no formato 24x36mm. 

No início, a Leica, hoje mundialmente conhecida pela sua qualidade técnica e óptica, 

teve o seu uso vetado por alguns editores das mídias impressas, pois estes entendiam que o 

tamanho reduzido do filme não produziria imagens de qualidade, no mesmo padrão que as 

câmeras que comportavam películas de maior formato. No entanto, com o conhecimento que 

já possuíam sobre as técnicas de corte e ampliação de imagens no processo de passagem da 

película para o papel, alguns fotojornalistas fizeram uso deste tipo de câmera 

clandestinamente. Percebemos que, mesmo havendo essa resistência quanto à inovação do 

equipamento, os fotógrafos reconheceram a utilidade do novo mecanismo. Neste contexto, a 

imagem já possuía grande valor, devido à possibilidade de reprodução ideal dos 

acontecimentos. Esse pensamento fora disseminado desde os primórdios da história da 

fotografia, como afirma Kubrusly (1991, p. 30): 

 

A perfeição da imagem fotográfica, a exatidão com que representa a 
realidade, era o fato surpreendente que fascinava aqueles que viam as novas 
imagens. Conscientes ou não, eles estavam comparando à pintura, ao 
desenho e à gravura, e jamais tinham visto tanta informação precisa reunida 
numa única imagem. 

 

Naquele momento de ascensão do fotojornalismo, acontecia a Segunda Guerra 

Mundial, e aproveitando-se do discurso de veracidade imagética da fotografia, alguns líderes 

políticos utilizaram-se da imagem para disseminar entre a população os seus ideais. O 

processo de trucagem59 (BARTHES, 1990), um tipo de manipulação, foi usado de maneira 

perniciosa, com o objetivo de enganar o público receptor. Percebe-se, a partir desta 

                                                 
59 “Segundo se conta, em 1951, uma fotografia largamente difundida na imprensa americana custou o 
cargo ao Senador Millard Tydings; a fotografia representava o senador conversando com o líder 
comunista Earl Browder. Tratava-se na realidade de um truque que aproximava artificialmente os dois 
rostos. A trucagem caracteriza-se por intervir, sem prevenir, no próprio interior do plano de denotação; 
[...]; em nenhum outro procedimento a conotação incorpora tão completamente a máscara ‘objetiva’ da 
denotação. [...]; o que significa que o código de denotação não é nem artificial (como em uma língua 
verdadeira), nem natural: é histórico”. (BARTHES, 1990, p. 16). 
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constatação, que a manipulação nas fotografias era algo já realizado em épocas remotas, antes 

mesmo de toda a facilitação proveniente do equipamento digital, que só chegaria ao mercado 

entre os anos 80 e 90 do século passado. Kubrusly (1991, p. 25) relata um dos episódios que 

marcaram essa transição: 

 

[...] o presidente de uma poderosa multinacional japonesa convocou a 
imprensa para fazer um anúncio solene. Prometia para o início de 1983 o 
lançamento comercial de um sistema fotográfico baseado em tecnologia 
radicalmente diferente da atual, obrigando a uma revisão profunda dos 
conceitos e hábitos atuais [...]. 

 

E continua: “O sistema Mavica [...] substitui o filme tradicional por um pequeno disco 

magnético capaz de gravar 50 ‘fotos’ e depois projetá-las em um vídeo comum de televisão 

ou, eventualmente copiá-las em papel” (KUBRUSLY, 1991, p. 26). Foi um acontecimento 

importante, que trouxe avanços para o desenvolvimento tecnológico e técnico da fotografia, 

mas que também gerou polêmicas posteriores como, por exemplo, dúvidas sobre a 

verossimilhança da imagem produzida, sobretudo no campo do jornalismo. 

O fotojornalista desempenha um papel importante na mídia impressa, pois o seu 

trabalho deve proporcionar uma compreensão clara e rápida da notícia. Para que isso ocorra, 

há todo um esforço no sentido de que ele esteja atento ao que acontece; tenha um olhar 

seletivo e objetivo diante dos acontecimentos; e, por fim, que saiba manusear com destreza o 

seu equipamento, para não perder o “instante decisivo” (CARTIER-BRESSON, 2004). Neste 

conjunto de atribuições, o lançamento da câmera digital foi, para alguns fotojornalistas, 

motivo de receio, medo do porvir. Um pressuposto desta constatação residia no fato de que a 

nova tecnologia estava atrelada diretamente ao uso do computador e alguns programas de 

edição, ambos ainda pouco conhecidos pela maioria dos profissionais. 

É comum às imagens produzidas por câmeras digitais seguirem para uma base de 

dados de um software de edição de imagens, e, através deste, serem facilmente manipuladas60. 

Essa praxe dá sustentação à ideia de que a imagem, por sofrer qualquer tipo de intervenção, 

está desqualificada à chancela de verdadeira, uma vez que o pressuposto pregado pelo 

fotojornalismo é o da verossimilhança com o acontecimento registrado. Como já afirmamos, o 

processo de manipulação é anterior as tecnologias digitais, ele já nasce com a fotografia. 

Propagar a ideia de que a fotografia digital (ou digitalizada) comprometeu a aceitabilidade 

                                                 
60 O termo manipulação é entendido aqui como qualquer modificação na foto após o seu registro, mas 
não necessariamente um tipo de intervenção que falsei, oculte ou acrescente elementos à imagem. 
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daquilo que se vê como uma informação segura é confirmar, de outra maneira, que tudo que 

era produzido antes desse novo processo de captação é matéria crível, sem reservas. Sobre 

esta celeuma Baeza (2007) e Sousa (2004) pontuam alguns aspectos dignos de nota. Para o 

primeiro autor: “Se perde muita energia em debater algumas questões que pouco preocupam o 

fotojornalismo e que acabam por dispersar a atenção em encontros, congressos e seminários 

especializados” (BAEZA, 2007, p. 80, tradução nossa). E, um pouco mais à frente, 

complementa: 

 

A oposição entre a fotografia analógica tradicional de suporte fotoquímico e 
a fotografia digital, que é um relé codificado da informação visual, de modo 
algum implica uma mudança em seu estatuto ontológico no que diz respeito 
a considerá-la como um registro fotográfico. 
 
A fotografia digital não abre o caminho que leva à manipulação dos 
componentes visuais; a manipulação, se existe motivo para fazê-la, é tão 
acessível em uma quanto em outra. Em todo caso, a fotografia digital é uma 
fotografia mais acessível economicamente, que permite um processo [de 
manipulação] mais rápido e de difícil constatação [...]. (BAEZA, 2007, p. 
80-81, tradução nossa). 

 

   Sousa (2004, p. 214-215), por sua vez, tem uma posição mais apocalíptica sobre essa 

conjuntura de transição: 

 

Se, num certo sentido, a fotografia é sempre uma forma de manipulação 
visual da realidade – pense-se, por exemplo, no controle da exposição, na 
focagem e nos procedimentos laboratoriais, como a revelação, a ampliação, a 
impressão ou o mascaramento – as tecnologias da imagem digital 
exponenciaram esse fenômeno. 
 
[...] 
 
As alterações introduzidas nas imagens fotográficas ao longo dos tempos 
usualmente acabavam por ser detectadas por especialistas e, algumas vezes, 
mesmo por pessoas comuns, quando, por exemplo, se tratava de uma 
trucagem mal feita ou quando se conhecia o original ou até o contexto da 
realização. Porém, a manipulação computacional é diferente devido à virtual 
indetectabilidade de procedimentos como a trucagem. Com os 
computadores, abrem-se as portas à possibilidade de mentir 
(fotograficamente falando) de maneiras inimagináveis no passado. Daí que, 
na minha opinião, nos compromissos ético-deontológicos entre 
fotojornalistas e público se tenham de inscrever novas regras de confiança. 

 

 Reiterando o nosso ponto de vista sobre essa discussão, mais alinhado ao pensamento 

de Baeza no texto citado, mas ao mesmo tempo considerando as observações de Sousa nos 

quesitos referentes a qualidade da manipulação digital e a necessidade de novas regras que 
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pontuem com clareza os compromissos ético-deontológicos entre repórteres fotográficos e 

público, entendemos, a semelhança de Kossoy (1999), que toda imagem, independente do 

suporte, é fruto de uma tessitura com realidades e ficções. Também acreditamos que muitas 

vezes esse debate tem fundamento na expectativa sobre o que o novo pode causar em 

contextos técnicos, tecnológicos e mercadológicos já estabelecidos. É sobre esse assunto, 

circunscrito em níveis de Brasil e Campina Grande, que dissertaremos na sequência. 

 

5.1.2 O uso do equipamento digital no fotojornalismo brasileiro e campinense (e um 

lampejo de reflexão) 

 

 A fotografia digital surgiu em consonância com as pesquisas espaciais, uma vez que 

havia demanda para criação de um sistema que enviasse as imagens capturadas por sensores 

instalados em câmeras que deveriam ser transmitidas, via rádio, para a Terra. Este 

acontecimento inicial acarretou grandes transformações no processo de geração de imagens 

estáticas, que passaram a existir a partir de um sensor eletrônico que capta a luz refletida 

através de pixels, transfere essa carga de luz para um conversor analógico-digital, que por sua 

vez é interpretado em termos de números binários, através de sistemas computacionais. Na 

sequência, as imagens podem ser transferidas para a memória de um micro e visualizada no 

monitor, para posterior edição e impressão e/ou armazenamento. 

 Embora os primeiros passos referentes à tecnologia digital datem de algumas décadas 

atrás, o boom comercial é fenômeno relativamente recente. Ainda que com algumas restrições 

de uso no seu início, a fotografia digital entrou na história da fotografia não como uma 

tendência, mas como uma tecnologia que veio para ficar. A aceitação cada vez mais crescente 

do aparato digital tem colocado por terra as primeiras impressões não tão boas do 

equipamento. Giacomelli (2001, p. 45) relata: 

 

A Copa do Mundo de futebol de 1994, realizada nos Estados Unidos, foi um 
dos primeiros campos de teste das câmaras fotográficas digitais para 
profissionais do fotojornalismo. Como é comum em eventos desse tipo, 
todos os fabricantes de material fotográfico colocam seus novos modelos e 
lançamentos à disposição dos fotógrafos interessados em experimentá-los. 
Algumas câmaras digitais chegaram a ser timidamente testadas nessa Copa, 
mas como ainda eram equipamentos pesados, nada anatômicos e produziam 
imagens de baixa resolução, e a tecnologia de produção das fotos também 
não estava apurada, as máquinas digitais não deixaram boa impressão entre 
os profissionais. 
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 O uso das câmeras digitais no Brasil começou a ser experimentado no âmbito de 

alguns jornais impressos no ano de 1992. Como nem todas as empresas tinham condições de 

realizar tal investimento, algumas se atualizaram lançando mão de outras tecnologias para 

viabilizar a continuidade do equipamento analógico, como a aquisição de scanners de 

negativo, por exemplo. Efetivamente a nova tecnologia começou a ser utilizada em 1998, na 

Copa do mundo da França, como constatamos na continuação do artigo elaborado por 

Giacomelli (2001, p. 47): 

 

A primeira cobertura de um grande evento com câmaras digitais feito por 
fotojornalistas brasileiros ocorreu nos meses de julho e julho [sic.] de 1998, 
na França. Naquele período, os cinco repórteres-fotográficos do jornal Folha 
de S. Paulo que estavam cobrindo a Copa do Mundo de futebol, usaram 
exclusivamente máquinas digitais, para registrar os jogos e o dia-a-dia da 
seleção brasileira. Os outros profissionais da fotografia do Brasil enviados à 
França trabalharam apenas ocasionalmente com câmaras digitais, pois 
muitos tiveram problemas de se adaptar à nova tecnologia. 
 
A maioria deles enfrentou problemas de conexão e transmissão dos arquivos 
digitais, dificuldade que foi superada pela Folha. Para evitar problemas 
operacionais com o novo equipamento, o jornal paulista enviou uma equipe 
à França um mês antes do início da competição. Chefiada pelo repórter 
fotográfico Ormuzd Alves, a equipe pôde estudar as melhores formas e 
métodos de captação e transmissão das imagens, para aproveitar todas as 
vantagens proporcionadas pela fotografia digital. 

 

 É muito comum nos depararmos com textos que avaliam o uso das novas tecnologias a 

partir do conceito de impacto. Concordamos com Lévy (2003) quando este se contrapõe ao 

termo uma vez que, na perspectiva do autor, trata-se de uma metáfora com viés bélico, que 

denota muito mais destruição que mudança. Ademais, a palavra, no contexto em que 

normalmente é usada, transmite a ideia de que as novas tecnologias são entidades autônomas, 

dissociadas da cultura e da sociedade nas quais está inserida. 

 

É impossível separar o humano do seu ambiente material, assim como dos 
signos e das imagens por meio dos quais ele atribuí sentido à vida e ao 
mundo. Da mesma forma, não podemos separar o mundo material – e menos 
ainda sua parte artificial – das idéias por meio das quais os objetos técnicos 
são concebidos e utilizados, nem dos humanos que os inventam, produzem e 
utilizam. Acrescentemos, enfim, que as imagens, as palavras, as construções 
de linguagem entranham-se nas almas humanas, fornecem meios e razões de 
viver aos homens e suas instituições, são recicladas por grupos organizados e 
instrumentalizados, como também por circuitos de comunicação e memórias 
artificiais. 
 
Mesmo supondo que realmente existam três entidades – técnica, cultural e 
sociedade -, em vez de enfatizar o impacto das tecnologias, poderíamos 
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igualmente pensar que as tecnologias são produtos de uma sociedade e de 
uma cultura. (LÉVY, 2003, p. 22). 

 

 Algumas páginas adiante, mas ainda fazendo referência ao mesmo capítulo em que 

tratou sobre o pretenso “impacto” das novas tecnologias, Lévy (2003, p. 200), em tópico 

intitulado “Abertura do devir tecnológico”, faz o seguinte comentário: 

 

A aceleração da mudança, a virtualização, a universalização sem fechamento 
são tendências de fundo, muito provavelmente irreversíveis, que devemos 
integrar a todos os nossos raciocínios e todas as nossas decisões. Em 
contrapartida, a maneira pela qual essas tendências vão se encarnar e 
repercutir na vida econômica, política e social permanece indeterminada. 

 

 Os periódicos campinenses, a semelhança do que aconteceu na maioria dos jornais 

Brasil afora, viveram o processo de mudança do equipamento analógico para o digital por 

etapas. Estas fases aconteceram em tempos muito semelhantes, muito embora essa 

semelhança fique apenas nas etapas, porque do ponto de vista da qualidade tecnológica dos 

equipamentos utilizados a cidade demorou um pouco mais a acompanhar as novas tendências. 

Outro elemento comum, que norteou o investimento das empresas no campo da fotografia 

digital, entre os impressos brasileiros de grande circulação e os campinenses, se tomarmos 

como referência o desenvolvimento e a implementação destes em outros países do mundo, 

especialmente nos Estados Unidos, foram as indagações umbilicalmente ligadas as questões 

levantadas por Lévy: quais os impactos? O que esta nova tecnologia representa num contexto 

de paradigmas fluídos? Os profissionais da imagem estão, de fato, preparados para estas 

mudanças? O porvir e o devir. 

Diante do que foi abordado acerca da temática em tela, objetivamos neste capítulo 

constatar como os fotojornalistas campinenses vivenciaram esse processo de mudança do 

equipamento analógico para o digital nas redações dos jornais impressos nos quais estavam 

inseridos. Mantendo o padrão iniciado no capítulo anterior, passaremos a apresentar breves 

relatos sobre os fotojornalistas que iniciaram as suas atividades nesta geração, associados a 

matérias e imagens que não somente refletem a história de Campina Grande através do 

fotojornalismo e vice-versa, mas também aos trabalhos autorias de alguns destes repórteres 

fotográficos para além das redações.  
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5.2 A SEGUNDA GERAÇÃO DE FOTOJORNALISTAS QUE ATUARAM EM 

CAMPINA GRANDE 

 

5.2.1 Assis Medeiros, o primeiro bacharel em Comunicação a atuar no mercado 

 

Francisco de Assis Medeiros (imagem 190) teve o gosto pela fotografia despertado 

desde a mais tenra idade. Como era costume de muitas famílias, especialmente na primeira 

metade do século passado, a mãe de Assis levava anualmente os filhos para serem 

fotografados por um vizinho chamado Aderson Carvalho, irmão de Sóter Carvalho, no intuito 

de guardar em imagens o desenvolvimento físico de cada criança. Em Campina Grande, 

cidade de onde o nosso protagonista é natural, os irmãos Carvalho eram os mais requisitados 

para a fotografia de estúdio. Desde os primeiros meses de vida – Assis nasceu em 26 de 

fevereiro de 1947 – o futuro profissional foi, pela convivência, se acostumando com a 

dinâmica típica à fotografia Social da sua época. 

 

Imagem 190 – O fotógrafo Assis Medeiros foi o primeiro fotojornalista a atuar no mercado 
campinense com formação superior em Jornalismo. Foto: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 Na adolescência, a frequência de Assis no ateliê de Aderson passou de anual para 

mensal, e rapidamente de mensal para diária. Começou a atuar como uma espécie de “faz 
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tudo” no estabelecimento do amigo e, ao mesmo tempo, passando por um ritual muito comum 

aos neófitos da fotografia naquele período, foi iniciado na área da imagem pelo laboratório. 

Depois aprendeu direção de luz para estúdio e, por fim, o manuseio da câmera fotográfica. 

Logo que conseguiu economizar algum dinheiro dos poucos trocados que recebia pelo 

trabalho com Aderson, Assis adquiriu a sua primeira câmera: uma Kodak, modelo RIO 400. 

 Em 1970, aos 23 anos, começou a registrar e revelar as suas próprias imagens em casa. 

Aderson, que era amigo, fotógrafo da família e, sobretudo, o professor de Assis estava para 

ganhar um concorrente na fotografia Social. Todavia, como normalmente ocorre em processos 

de formação como o de Assis, o discípulo nunca deixou de reverenciar e respeitar o seu 

mestre: com a profissionalização, que aconteceu em 1975, o novo fotógrafo buscou a sua 

clientela em outros setores, mais distantes do raio de atuação do amigo. Trabalhou com 

casamentos, batizados, festas de aniversário e comemorações escolares (São João, formaturas 

infantis, festejos natalinos etc.).   

 Assis Medeiros é uma pessoa de muitos hábitos e habilidades. É um colecionador de 

quase tudo que se possa imaginar: bonecos de plástico em miniatura, equipamentos 

eletrônicos antigos de variados tipos (telefones, gravadores etc.), diversos modelos de 

câmeras e acessórios fotográficos, além de pequenas reproduções de ferramentas tipicamente 

utilizadas nas oficinas dos ferreiros, profissão do seu pai. Por um tempo, em paralelo a 

fotografia, aprendeu e trabalhou com o seu genitor produzindo peças em ferro, mas, como o 

próprio fotógrafo nos relatou: “depois de um período trabalhando como ferreiro, percebi que a 

fotografia era mais fácil para mim”61. 

 Pessoa de uma tranquilidade ímpar, não parece possuir um espírito tão inquieto pelo 

conhecimento quanto de fato o é. O fotógrafo nos relatou que quando desejou conhecer mais 

sobre fotografia recorreu aos livros. Atribui um peso dividido meio a meio entre o que 

aprendeu lendo e o conhecimento que adquiriu praticando. E foi conduzido por essa vontade 

de saber mais sobre fotografia que, ainda na primeira metade dos anos 80, ingressou no curso 

de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, então Universidade Regional do Nordeste 

(URNe). Sobre a sua passagem pela academia, Assis relata: 

 

O curso de Jornalismo era o único [na cidade] que se enquadrava no que eu 
queria fazer, uma vez que unia duas áreas que me interessam muito: a 
comunicação e a fotografia. Falando especificamente das disciplinas de 
fotografia, o meu professor foi Cleper Dantas, um bom professor, mas que 

                                                 
61 MEDEIROS, Francisco de Assis. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 31 
jul. 2015. 
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não podia fazer muita coisa do ponto de vista prático porque a Universidade 
não oferecia quase nada. Na minha opinião, foi exatamente por causa dessa 
escassez que o meu aprendizado nas disciplinas de fotojornalismo foi 
razoável. Cleper é um excelente profissional, possui um bom equipamento, 
que às vezes era compartilhado com a turma, mas o aproveitamento poderia 
ter sido melhor. De qualquer forma, todo conhecimento que nos chega 
agrega valor. Mesmo eu já conhecendo a técnica fotográfica, aprendi coisas 
novas que serviram à minha profissão despois do curso. 

 

O fotógrafo concluiu o curso em 1988 (imagens 191 e 192), e neste mesmo ano 

ingressou na Gazeta do Sertão: 

 

Eu fui entregar uma fotografia no jornal e comentei com o editor [Apolinário 
Pimentel] que uma imagem publicada não estava boa, então ele disse: “- Nós 
não temos fotógrafo”. Daí eu respondi: “- Vocês são um jornal sem fotógrafo 
e eu um fotógrafo sem jornal, vamos misturar as coisas?”. O editor 
respondeu: “- Eu acho que não vai dar certo...”. Mas eu insisti: “- Eu quero 
trabalhar no jornal, independente de salário...”. Daí eu fiquei. 

 

 Assis Medeiros, permaneceu no jornal por alguns meses, até o seu fechamento, 

ocorrido após o proprietário, Edvaldo do Ó, perder a campanha para prefeito de Campina 

Grande naquele mesmo ano, conforme relatamos no capítulo 2. Nesta época a circulação do 

periódico era semanal e não mais diária como foi no seu início em 1981. O fotógrafo nos 

relatou que o seu dia a dia na redação era idêntico ao dos profissionais que atuaram na 

primeira geração, com o diferencial de que a sua rotina era mais tranquila dada a 

periodicidade da Gazeta. Contava com toda a estrutura necessária para o desenvolvimento do 

seu trabalho, além do laboratório de revelação e da Pentax K-1000, Assis dispunha de alguns 

acessórios como lentes e flashes que o diferenciavam dos concorrentes. Entretanto, sobre esse 

assunto, o fotógrafo diz: “Existe gente que tem um equipamento bom, faz algumas imagens 

melhores, mas não é o equipamento que faz boas imagens. Quem faz boas imagens é o 

profissional”. 

 Na fase em que o fotógrafo atuou, não sentiu nenhum tipo de preconceito por parte dos 

outros repórteres fotográficos pelo fato de ser o único profissional da categoria a possuir curso 

superior. Sobre esse assunto, o que constatamos durante a pesquisa foi que alguns colegas que 

conviveram com Assis relataram que observavam muito o desenvolvimento do seu trabalho, e 

constatavam uma maneira diferente de abordagem dos temas que transcendiam não somente 

para as imagens produzidas por este profissional, mas, sobretudo, pela forma como tratava 

com as pessoas que seriam registradas. Na redação, a relação com os outros profissionais da 

empresa era como a de uma família, segundo o fotógrafo. Na edição comemorativa em alusão 



291 

 

aos 100 anos do jornal, encontramos as imagens da equipe, dentre as quais destacamos a que 

Assis Medeiros aparece (imagens 193 e 194). 

 

Imagens 191 e 192 – A matéria publicada no jornal Gazeta do Sertão no início de 1988 trata 
dos 18 concluintes de Jornalismo formados pela URNe. Poucos dias antes desta notícia, um 
dos egressos, Francisco de Assis Medeiros, já havia conseguido emprego neste periódico, 
sendo o primeiro profissional com formação superior em Jornalismo a atuar em Campina 
Grande na área da fotografia. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 

 
Fonte: Acervo da Fundação Edvaldo do Ó. 
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Imagens 193 e 194 – Na página 11 da edição comemorativa do jornal Gazeta do Sertão, 
publicada em 01 de setembro de 1988, encontramos a derradeira equipe que trabalhou naquele 
periódico. Dentre os profissionais, está o fotojornalista Assis Medeiros. Reprodução: Paulo 
Matias. 
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Imagem 194 
 

 

 
Fonte: Acervo da Fundação Edvaldo do Ó. 
 

Nos últimos meses de existência a Gazeta do Sertão já não trabalhava temas da área 

Policial, com exceção para algum caso extraordinário que viesse a acontecer na cidade. A 

ênfase era para as matérias que compunham os Cadernos de Cidades, Cotidiano, Cultura e, 

principalmente, Política. Muitas das reportagens não eram registradas em imagens. O 

fotógrafo nos contou que às vezes ficava dias sem ir à redação. No tempo livre que Assis 

tinha continuava atuando em seus trabalhos autorias na área Social e, como o vínculo com o 

jornal também o credenciou junto a Câmara de Vereadores da Campina Grande para prestação 

de serviços, também trabalhava para esta casa legislativa. 

 Aspecto relevante e que merece destaque neste relato, é que as matérias publicadas na 

Gazeta normalmente continham os créditos dos fotógrafos, isso colocava este periódico na 

contramão do que acontecia em relação aos seus concorrentes, que até o final da década de 80 

raramente identificavam os fotógrafos junto as imagens veiculadas. Como citamos no 

parágrafo anterior, as matérias em que Assis atuou com mais ênfase estão vinculadas aos 

Cadernos voltados para a rotina da cidade. Trabalhou de maneira recorrente para uma coluna 

intitulada “Conversando e fazendo história”, que além de apresentar uma breve biografia do 
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personagem em pauta, reproduzia as perguntas e respostas da entrevista (imagens 195 e 196), 

se constituindo em importante fonte histórica para a cidade. Também acompanhou temas 

políticos importantes, como a constituinte de 1988, que era monitorada a partir dos deputados 

paraibanos que participaram da elaboração daquela Carta Magna (imagem 197); de assuntos 

de importância social, a exemplo de uma matéria sobre a saudade na perspectiva das pessoas 

idosas (imagem 198); e, para não fugir de algo típico às empresas de comunicação, também 

compôs imagens para matérias publicitárias veiculadas naquele periódico (imagem 199). 

 Quando a Gazeta encerrou as suas atividades em 1988, Assis passou a se dedicar 

exclusivamente a fotografia Social. Foi também nesse período que resolveu tirar uns dias de 

férias na cidade de Pocinhos, no Agreste paraibano, distante 56 km de Campina Grande, onde 

tem alguns familiares. Percebeu que naquele lugar existia demanda para abrir um Foto e assim 

o fez. Durante 20 anos manteve dois estabelecimentos no ramo fotográfico, sendo a matriz em 

Campina Grande e a filial na cidade de Pocinhos. Em 2013, observando o crescimento da 

concorrência e já cansado de transitar entre os dois municípios, o fotógrafo fechou o 

estabelecimento em Pocinhos. Atualmente, mantém um estúdio em sua residência e, além de 

continuar atuando na área Social, também faz trabalhos de restauração de imagens. 

 No período em que começou no jornal Gazeta do Sertão, um outro fotógrafo também 

estava tentando preencher a vaga que ficou com Assis Medeiros: Leonardo dos Santos Silva. 

Este postulante foi preterido na seleção porque o primeiro tinha curso superior na área, e isso 

fez toda diferença na hora da escolha. Leonardo perdeu a vaga para Assis, mas em 

compensação encontrou nele um amigo que até hoje reputa como um dos seus mestres na 

fotografia. O vínculo entre esses dois profissionais permanece até os dias atuais. 
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Imagens 195 e 196 – A coluna “Conversando e fazendo história” foi uma das mais 
prestigiadas do periódico, especialmente nos seus últimos anos de existência sob o comando 
de Edvaldo do Ó. Além de uma importante fonte histórica para a cidade, deixava os seus 
leitores mais inteirados sobre o perfil e os pontos de vista de pessoas famosas. Nas imagens 
que seguem, o frei Damião de Bolzano, quando ainda fazia as suas missões no alto dos seus 
89 anos de idade e, na sequência, a atriz Fernanda Montenegro quando esteve em Campina 
Grande (1988) apresentando a peça “Dona doida”, da obra de Adélia Prado. Reprodução: 
Paulo Matias. 
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Imagem 196 
 

 

 
Fonte: Acervo da Fundação Edvaldo do Ó. 
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Imagem 197 – O deputado paraibano Evaldo Gonçalves, que participou da Assembleia 
Nacional Constituinte em 1988, concedeu entrevista ao jornal em julho daquele mesmo ano 
quando fez uma avaliação dos artigos que foram votados em primeiro turno. Reprodução: 
Paulo Matias. 
 

 

Fonte: Acervo da Fundação Edvaldo do Ó. 
 

Imagem 198 – A fotografia abaixo, de Assis Medeiros, fez parte da matéria intitulada 
“Saudade: vontade de ver, fazer ou sentir de novo”, assinada por Nona Arquelves. 
Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 Fonte: Acervo da Fundação Edvaldo do Ó. 
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Imagem 199 – Uma prática muito comum nos periódicos campinenses, especialmente nos 
anos 80, era a de que o repórter fotográfico contratado fizesse a cobertura de eventos 
importantes ligados às empresas anunciantes. Na reportagem abaixo, o grupo CAMDESA, 
representante da marca Mercedes Benz em Campina Grande à época, quando lançava o 
sistema de televendas de peças na cidade, em 1988. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 
Fonte: Acervo da Fundação Edvaldo do Ó. 
   

 

5.2.2 Dos livros às páginas dos jornais, a trajetória de Leonardo Silva 

 

 O campinense Leonardo dos Santos Silva (imagem 200), nascido em 23 de julho de 

1965, pode afirmar sem medo que teve grandes tutores na sua trajetória como repórter 

fotográfico. Desde um amigo de comércio que o incentivou a gostar de fotografia; passando 

por Assis Medeiros, o primeiro fotojornalista graduado a atuar em Campina Grande; Nicolau 

de Castro, seu parceiro por 23 anos no jornal da Paraíba; além de uma das suas maiores fontes 



299 

 

de aprendizagem: os livros técnicos de fotografia. Aliás, foi em meio a muitos livros onde a 

história de Leonardo Silva teve início. 

 

Imagem 200 – O fotojornalista Leonardo Silva em atividade numa das áreas que mais gosta 
de cobrir, a esportiva. Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

 
Fonte: Página pessoal do fotógrafo no Facebook (Leonardo Silva). 
 

 Aos quinze anos de idade começou a trabalhar na “Livraria Pedrosa”, uma das maiores 

de Campina Grande à época. Nesse emprego conheceu um amigo chamado Fernando Lopes 

que, nos finais de semana, trabalhava como fotógrafo. Leonardo nos relatou que Fernando 

sempre o incentivou a estudar, de maneira a que ele não desejasse permanecer sempre na 

condição de comerciário. Depois de três anos trabalhando na livraria, Fernando, que estava 

adquirindo equipamentos novos, ofereceu o seu kit de fotografia para o amigo: uma Yashica 

ME-1 (modelo concorrente da Olympus TRIP 35, uma das mais populares naquele tempo) e 

um flash Mirage. A princípio Leonardo não se interessou muito, uma vez que o seu desejo era 

ser repórter de redação, mas ainda assim resolveu investir no equipamento. 

 Ao tempo em que Fernando o ajudava a compreender melhor os fundamentos técnicos 

da fotografia, Leonardo começou a adquirir títulos da área em uma livraria concorrente, a 

“Livro 7”, uma vez que a “Pedrosa” não comercializava compêndios sobre o tema. Enquanto 

colocava em prática os conhecimentos teóricos que aprendia fotografando os colegas de um 

grupo de jovens da paróquia que frequentava, o neófito da imagem recebeu um convite do 

amigo Fernando para começar a acompanhá-lo nos eventos em que trabalhava durantes os 
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finais de semana. Com o feedback positivo daqueles que eram retratados por Leonardo, o 

jovem aprendiz passou a ler ainda mais sobre o assunto e se lançou no mercado deixando a 

atividade de comerciário em segundo plano. 

 Como o sonho de trabalhar nas redações permanecia, mas o fotógrafo ainda não 

possuía experiência na área, começou a estabelecer vínculos com algumas associações da 

cidade, a exemplo dos Sindicatos dos bancários e dos comerciários. Trabalhou nestas 

entidades registrando assembleias, eventos recreativos, movimentos grevistas e outras ações 

em prol das classes filiadas. Foi nesse contexto que conheceu alguns fotojornalistas que já 

atuavam na cidade, a exemplo de Nilton Ribeiro e Nicolau de Castro. Uma vez que a rotina 

nas redações até meados dos anos 90 permaneceu a mesma da qual participou a primeira 

geração de fotojornalistas, Leonardo precisava aprender as técnicas de laboratório e como 

aperfeiçoar os seus conhecimentos na fotografia aplicando-os ao fotojornalismo. Foi nesse 

contexto que entrou em cena o fotógrafo Assis Medeiros. Leonardo descreve como foi esse 

início: 

 

Eu procurei Assis Medeiros, que eu havia conhecido quando tentei a vaga na 
Gazeta do Sertão, e comecei a perguntar sobre os temas que lia e não 
conseguia entender muito bem: “- O que é profundidade de campo? Como 
eu ajusto a melhor velocidade do obturador?...”. Daí ele foi me explicando 
tudo, e eu fui compreendendo sobre as aberturas do diafragma e a relação 
dessas com as velocidades do obturador; como sincronizar uma câmera para 
usar com o flash, enfim, o aperfeiçoamento técnico que eu precisava. Mas 
faltava um requisito fundamental para aquela época: a revelação em preto e 
branco. Mais uma vez foi Assis o profissional que me ensinou. Eu precisava 
revelar as fotos que fazia para os Sindicatos, daí eu ia para a casa dele e, em 
um laboratório que ele montou em um quarto, que era como uma biblioteca, 
a gente trancava a porta, depois que todo mundo da casa já tinha ido dormir, 
e começava a aula. Com aquele acompanhamento, e um equipamento melhor 
que eu já havia adquirido – uma Pentax K-1000, algumas lentes e um bom 
flash da marca Frata -, a demanda aumentou muito. Daí eu pedi as contas na 
livraria e fui me dedicar exclusivamente a fotografia.62 

 

 Em 1988, com a saída do fotógrafo Eudes Villar do Jornal da Paraíba, Leonardo 

recebeu o convite de Nilton Ribeiro para compor a equipe de repórteres fotográficos da 

empresa, o que foi aceito de pronto. No ano seguinte o JP contrato mais um profissional vindo 

do DB, Nicolau de Castro. Receoso de que seria despedido em breve porque o jornal só 

manteria dois fotógrafos no cargo, e no trio ele era o mais novo e menos experiente, Leonardo 

                                                 
62 SILVA, Leonardo dos Santos. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 20 jul. 
2015. 
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atendeu ao chamado de Carlos Alberto e foi trabalhar no Diário da Borborema63. Alguns 

meses depois o fotógrafo Nilton Ribeiro deixou o JP e Leonardo, não satisfeito com o DB, 

voltou a atuar no Jornal da Paraíba onde permanece até o momento. Assina as imagens como 

Leonardo Silva, mas por ser de baixa estatura e extremamente afável com as pessoas mais 

próximas, é mais conhecido por “Léo” ou “Leozinho”. 

 No Jornal da Paraíba Leonardo registrou muitos acontecimentos para os diversos 

Cadernos que compõem o periódico, mas a maioria das matérias que colocariam a sua 

trajetória em destaque estariam ligadas a área Política, uma de suas preferidas. No dia 5 de 

novembro de 1993 o então governador do estado da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, se 

envolveu num episódio que marcaria negativamente a sua carreira política. Não suportando as 

constantes provocações feitas por um antigo correligionário, Tarcísio de Miranda Burity, que 

diretamente ou através de aliados ameaçava denunciar supostos desvios cometidos pelo filho 

de Ronaldo, Cássio Cunha Lima, então superintendente da SUDENE, o governador disparou 

três tiros contra Burity que ficou alguns dias em coma, mas suportou ao atentado. Todas as 

imagens que estamparam a capa do JP do dia 7 de novembro seguinte ao fato foram 

produzidas por Leonardo Silva (imagem 201). O processo relativo a este caso se estendeu por 

muitos anos na justiça até que em 31 de outubro de 2007, Ronaldo, já como Deputado 

Federal, renunciou ao mandato para não ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que 

apreciaria a matéria no dia 5 de novembro daquele mesmo ano. A partir da renúncia o 

processo reiniciou a sua trajetória na justiça comum do estado da Paraíba. Ronaldo faleceu em 

julho de 2012 sem ter sido julgado pelo atentado. De acordo com matéria publicada no portal 

“PB Agora”, prevaleceu o perdão advindo do agredido: 

 

Burity sobreviveu aos tiros, embora tenha ficado alguns dias em coma. O 
episódio e o ferimento causaram-lhe outros problemas de saúde e, dez anos 
depois do crime, no dia 8 de julho de 2003, ele morreu de falência múltipla 
de órgãos. Em sua defesa, Ronaldo Cunha Lima alegou que Burity o 
ameaçava e que não premeditou o crime. Antes de morrer, Burity perdoou 
Ronaldo.64 

                                                 
63 Quando Nicolau de Castro saiu do Diário da Borborema para trabalhar no Jornal da Paraíba a sua 
vaga foi preenchida por Francisco Morais, fotógrafo sobre o qual discorreremos no próximo tópico. 
Todavia, este último ainda era menor de idade, completaria 18 anos alguns meses depois, de maneira 
que não pôde permanecer na empresa. Foi neste contexto que Leonardo atuou por um curto período 
como fotógrafo no DB. 
 
64 Disponível em: 
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120709065714&cat=paraiba&keys=polemica-caso-
gulliver-marcou-trajetoria-politica-poeta-ronaldo-cunha-lima-relembre-episodio. Acesso em: 03 mai. 
2016. 
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Imagem 201 – A notícia de que o governador da Paraíba em 1993, Ronaldo Cunha Lima, 
havia atentado contra a vida do antigo aliado político Tarcísio Burity, repercutiu no estado e 
em nível nacional como um episódio lamentável para a cena política paraibana. Leonardo 
Silva, com poucos anos de experiência, cobriu esse caso como repórter fotográfico do Jornal 
da Paraíba. 
 

 

Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
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 Cinco anos depois deste ocorrido Leonardo Silva votaria a testemunhar outro episódio 

com o mesmo protagonista. Em uma disputa interna no PMDB da Paraíba, às vésperas da 

campanha para governador do Estado, o agora senador Ronaldo Cunha Lima se desentendeu 

com o então governador José Targino Maranhão, candidato a reeleição pela legenda. De 

acordo com Cunha Lima, Maranhão estava sendo assessorado por bajuladores que queriam 

promover um racha no partido. O ápice da discórdia aconteceu no dia 21 de março de 1998, 

quando, no Clube Médico Campestre de Campina Grande, foi comemorado o aniversário de 

Ronaldo. Os organizadores do evento, que eram os assessores do partido, alguns deles 

acusados de querer promover a divisão, prepararam a programação de tal forma que 

Maranhão desde a sua chegada no Campestre foi mais festejado que o aniversariante. Eis um 

trecho da entrevista que Ronaldo concedeu a Souza e Pimentel (1989, p.2), repórteres do 

Jornal da Paraíba: 

 

Reitero, em todos os seus termos, o discurso que proferi sábado à noite em 
Campina Grande. Ali não há qualquer agressão ao governador do Estado. 
Afirmei e reafirmei repetidas vezes meu apoio à candidatura do governador, 
mas não podia silenciar diante de fatos e circunstâncias que ameaçam, a cada 
instante, a unidade do PMDB. Agressivo não foi o meu discurso: agressiva é 
a situação que o motivou. 
 
Adverti o governador contra a bajulação dos que querem nos dividir e 
intrigar. É a primeira vez que o faço em público, mas, em particular, há 
quase três anos que faço a mesma advertência ao governador. Infelizmente a 
discórdia continua a ser planejada nos bastidores e, no sábado ela se 
acentuou. 
 
Tenho pedido que ele prestigie o PMDB. Jamais pedi ou aceitei cargos desse 
governo, mas sempre reivindiquei atenção com os companheiros que o 
elegeram. (Imagens 202 e 203). 

 

 Ainda na seara política, Leonardo Silva foi responsável por cobrir as acirradas 

campanhas para a Prefeitura Municipal de Campina Grande (imagens 204 e 205), além de 

manifestações contra a política de renegociação das dívidas de pequenos produtores rurais, 

que ocorreu ainda na primeira gestão da Presidente Dilma Rousseff (imagem 206). Com o seu 

olhar plural, este fotojornalista consegue compor imagens que vão do campo cultural 

(imagens 207 e 208) a beleza mórbida da seca (imagem 209); da sua paixão pelo futebol 

(imagem 210) a agonia por que passa a segurança pública no Estado (imagens 211) - a área 

Policial é a que menos apetece este profissional. 
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Imagens 202 e 203 – No dia 21 de março de 1998, dia escolhido para comemorar o 
aniversário do então senador Ronaldo Cunha Lima (a data exata era 18 de março) no Clube 
Médico Campestre de Campina Grande, o homenageado se desentendeu publicamente com o 
governador da Paraíba e candidato à reeleição José Maranhão. O racha no partido transcendeu 
para todas as esferas sociais do estado, do serviço público às indústrias privadas, tendo como 
resultado quedas significativas no desenvolvimento geral de toda região. 
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Imagem 203 
 

 

Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
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Imagens 204 e 205 – Leonardo Silva, pela própria trajetória que foi se desenhando no seu dia 
a dia profissional, se tornou especialista no campo político. Nas imagens que seguem, alguns 
momentos das campanhas à Prefeitura de Campina Grande: em 2007, entre Rômulo Gouveia - 
PSDB (camisa azul, de costas) e Veneziano Vital - PMDB (a direita), tendo este vencido o 
pleito naquela ocasião. Na sequência, os postulantes Romero Rodrigues - PSDB (de azul, com 
o dedo em riste) e Sizenando Leal – PSOL (a esquerda, de vermelho), durante a campanha de 
2011, quando Romero venceu a disputa. Fotos: Leonardo Silva. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Leonardo Silva cedido do pesquisador. 
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Imagem 206 – Protesto ocorrido na primeira gestão da presidente Dilma Rousseff, quando 
pequenos produtores rurais se posicionaram contra a política de renegociação de dívidas, 
espalhando em frete ao Banco do Nordeste, na rua 7 de Setembro, Centro da cidade, carcaças 
de animais que morreram vitimados pela seca. Além de parar o trânsito no coração da cidade, 
a manifestação causou impacto pelo forte odor exalado a partir dos ossos com pedaços de 
carne em decomposição. Foto: Leonardo Silva. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Leonardo Silva cedido do pesquisador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



308 

 

Imagens 207 e 208 – O Festival de Inverno de Campina Grande (FICG) chegou a sua 40º 
edição em 2015. Com uma programação que contempla teatros, praças e ruas o Festival é 
acessível à população campinense de uma forma geral. Nas fotografias que seguem, Leonardo 
Silva registrou cenas do FICG ocorridas no Teatro Municipal Severino Cabral (2009) e na rua 
Marquês do Herval (2012). 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Leonardo Silva cedido do pesquisador. 
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Imagem 209 – Desde 2011 algumas cidades da Paraíba enfrentam um período de seca sem 
interrupção. Nesta fotografia, registrada em 2012, a agonia revelada a partir de um contraste 
entre a beleza da composição e a realidade árida do manancial seco. Foto: Leonardo Silva. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Leonardo Silva cedido do pesquisador. 
 

Imagem 210- O “clássico dos maiorais” por Leonardo Silva. O fotógrafo divide a sua paixão 
pelo esporte, em especial o futebol, com a área Política. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Leonardo Silva cedido do pesquisador. 
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Imagem 211 – Desde o início da primeira gestão do governador da Paraíba, Ricardo 
Coutinho, em 2010, o estado vem sofrendo com uma forte crise na área da segurança pública. 
Em uma das coletivas do secretário da Segurança e Defesa Social da Paraíba, Cláudio Lima, 
concedida à imprensa, Leonardo mais uma vez acionou o seu feeling de fotojornalista e 
flagrou o gestor numa posição que define bem a situação do estado ante a onda de violência 
que vem enfrentando. Foto: Leonardo Silva. 
 

 

  
Fonte: Acervo do fotógrafo Leonardo Silva cedido do pesquisador. 
 

Como fotojornalista Léo passou por todas as evoluções técnicas e tecnológicas 

vivenciadas pela empresa até então. Conforme descrevemos no início deste capítulo, boa parte 

da segunda geração de repórteres fotográficos, somada aos profissionais da primeira geração 



311 

 

que permaneceram na ativa, transitaram por todos os momentos referentes à produção de 

imagens: começando pelas câmeras analógicas e os laboratórios P&B; depois pela fase das 

imagens coloridas analógicas, reveladas e ampliadas em minilabs; seguida das películas 

coloridas reveladas em minilabs e digitalizadas em scanners de negativo pertencentes as 

redações; até as câmeras digitais em definitivo. Leonardo diz que quem passa por uma escola 

como essa não teme qualquer tipo de evolução: “Depois de passar por todos esses processos, 

você fica mais aberto ao novo. A tendência é que as coisas evoluam mesmo e com a 

fotografia não poderia ser diferente”. 

Foi com esse espírito aberto ao novo que Leonardo Silva produziu e publicou, na capa 

da edição de 04 de março de 2000, do Jornal da Paraíba, a primeira fotografia digital 

estampada em um jornal impresso de Campina Grande. Trata-se de uma imagem referente a 

abertura do IX Encontro Para a Nova Consciência, evento ecumênico que acontece no período 

do Carnaval todos os anos na cidade serrana. O fotógrafo fez um verdadeiro arranjo para 

conseguir essa foto: 

 

Nessa época o Jornal da Paraíba ainda não tinha câmera digital. Então eu 
consegui uma [Sony] MAVICA – daquele modelo que usava disquete – 
emprestada com a Prefeitura Municipal de Campina Grande. Como eu já 
sabia das limitações técnicas da câmera [o fotógrafo disse que já vinha 
estudando as câmeras digitais a algum tempo] o que eu fiz? Levei um flash 
extra acoplado a uma fotocélula e, quando eu disparei o pequeno flash que 
vinha incorporado na MAVICA, o flash maior disparou, estimulado pela 
fotocélula, de maneira que o teatro municipal [local do evento] ficou bem 
iluminado. Quando eu vi a foto fiquei satisfeito, mas entreguei ao jornal 
advertindo que, pela resolução da imagem, ela não poderia ser publicada em 
um tamanho maior que 10x15 cm. (imagens 212 e 213). 

 

 Essa busca por conhecer o novo, tanto a partir da experimentação técnica, como 

através da leitura de livros e revistas especializadas, tem feito de Leonardo Silva um fotógrafo 

que há muito transcendeu os limites geográficos de Campina Grande. Já exportou imagens 

para muitos periódicos de circulação nacional e até internacional (imagens 214 e 215). Como 

já registramos em nota, Leonardo trabalhou no DB por alguns meses para suprir a lacuna que 

seria preenchida por um garoto que aguardava completar 18 anos para ser contratado pelo 

jornal: Francisco de Antônio Morais, de quem Léo se tornaria um grande amigo na profissão e 

na vida. 
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Imagens 212 e 213 – A primeira fotografia digital publicada por um periódico campinense é 
de autoria de Leonardo Silva. Trata-se de uma imagem feita na abertura do IX Encontro Para 
a Nova Consciência, evento ecumênico que acontece no período de carnal em Campina 
Grande. A imagem apareceu na capa da edição do dia 04 de março de 2000. 
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Imagem 213 
 

 

 
Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 
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Imagens 214 e 215 – Sobre fotografias que Leonardo Silva produziu para compor matérias 
em nível nacional, destacamos duas publicadas em 2003. A primeira foi para a revista Veja, 
sobre um empresário campinense que mantém um time de futebol apenas para atuar como 
jogador. Pedro Ribeiro Lima foi considerado em 2014 o jogador brasileiro mais velho em 
atividade. A segunda reportagem foi para a Folha de São Paulo, sobre o São João de Campina 
Grande. A partir de então, quase todos os anos publica neste periódico sobre os festejos 
juninos da cidade. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Leonardo Silva cedido do pesquisador. 
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Imagem 215 -  Fragmento da reportagem publicada na Folha de São Paulo. 

 

Forró embala "O Maior São João do Mundo" 
AUGUSTO PINHEIRO 
da Folha de S.Paulo, em Campina Grande (PB) 
 
Haja fôlego! Desde sexta passada até o dia 29 de junho, o mês é de muito forró, 
guloseimas à base de milho e atrações culturais e folclóricas. Intitulada como "O Maior 
São João do Mundo", a festança junina de Campina Grande (PB), cidade com cerca de 
355 mil habitantes, disputa o título de ser uma das mais populares no Nordeste com a de 
Caruaru (PE). 
 
O evento, que acontece no parque do Povo, concilia a cultura local, como o tradicional 
forró pé de serra, com outros estilos musicais. Além de são João (cujo dia é 24 de 
junho), que dá nome à festa, também são homenageados santo Antônio (13 de junho, o 
casamenteiro) e são Pedro (29 de junho, guardador das portas do céu, protetor dos 
pescadores e, às vezes, responsabilizado pelas chuvas). 

 
Leonardo Silva/Divulgação

 

O Expresso Forroviário, onde foliões sacolejam em ritmo nordestino numa viagem bate-e-

volta até o município de Galante 
 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/turismo/noticias/ult338u2719.shtml  

 

5.2.3 Das páginas do DB para os eventos sociais, o percurso de Xico Morais 

 

 Francisco Morais (imagem 216) nasceu em 17 de dezembro de 1972 na cidade 

sertaneja de Patos (PB). Ainda criança vivenciou o processo de separação dos pais, que 
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resultou numa rotina de trabalho muito intensa para a sua mãe, que a partir de então precisaria 

criar os dois filhos sozinha. A família morava numa rua chamada Peregrino de Araújo onde 

também residia um famoso fotógrafo daquela cidade, Alarcon Messias. A pedido de dona 

Mariana, mãe de Francisco, este passa a servir na casa do fotógrafo comprando a carne que 

era consumida pela família e também lavando as fotos que eram ampliadas por Alarcon. 

Depois de tirar todo o excesso de química que ficava no papel, colocava as imagens para secar 

e, por fim, cortava as fotos no tamanho adequado. Nessa época Francisco tinha 12 anos de 

idade. 

 

Imagem 216 – Francisco Morais, mesmo fazendo parte da segunda geração o fotógrafo 
passou por todas as fases técnicas e tecnológicas do fotojornalismo campinense. Foto: Autoria 
desconhecida. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Xico Morais cedido do pesquisador. 
 

Após aproximadamente um ano nesse serviço, o filho de dona Mariana resolveu 

trabalhar em outras áreas: foi ajudante de marchante, sapateiro, garçom e também atuou com 

um vendedor de móveis, fazendo cobrança para este. Com aproximadamente 15 anos, 

Francisco voltou a trabalhar com Alarcon, desta feita na empresa do fotógrafo que tem o 

mesmo nome do proprietário, o Foto Alarcon. O novo serviço consistia em entregar as fotos 

que eram produzidas no estúdio ou em eventos sociais nas casas dos clientes, como também 

fazer fotos 3x4 e acompanhar alguns serviços de laboratório. Depois de alguns meses, o 

aspirante a fotógrafo começou a ser designado para alguns serviços domiciliares, como fotos 

de recém-nascidos, por exemplo, e, em paralelo, foi aprendendo um pouco mais de 



317 

 

laboratório. Ainda recorda as marcas dos ampliadores da empresa: um Durst, para fotos P&B; 

e outro Omega, para as imagens coloridas. 

 A medida que seguimos conhecendo a vida de Francisco Morais descobrimos que a 

rua Peregrino de Araújo era o lugar certo para ele morar. Além do fotógrafo Alarcon, também 

residia neste logradouro a mãe de um professor do curso de Jornalismo da UEPB, o sr. Josibel 

de Oliveira Lins. Volta e meia o professor fazia visitas a sua genitora na cidade de Patos e foi 

em uma dessas idas que dona Mariana entrou em cena mais uma vez, intercedendo por um 

emprego para o filho. Quando retornou para Campina, Josibel, que também já havia prestado 

serviços a TV e ao Diário da Borborema como fotógrafo, toma conhecimento que a vaga 

antes preenchida por Nicolau naquele momento estava em aberto e imediatamente comunicou 

a dona Mariana sobre a possibilidade de emprego para o seu filho no DB. 

 Francisco veio para Campina Grande onde ficou hospedado na casa de Josibel Lins. O 

fotógrafo nos relatou que alguns dias antes de se apresentar ao editor do Diário, Geovaldo 

Carvalho, recebeu aulas de laboratório com o professor que o acolhera nas instalações do 

curso de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Do seu período no Foto Alarcon 

essa era a única área que ainda precisava ser aperfeiçoada. Francisco relatou que passava 

quase o dia inteiro dentro do laboratório aprendendo sobre diluição de químicos, revelação de 

películas e ampliação de imagens. Depois destes dias de treinamento, compareceu ao DB e 

então: 

 

Eu cheguei no Diário e me direcionaram para falar com Carlos [Alberto]. Ele 
estava em campo e eu fiquei esperando ele voltar. Quando Carlos regressou 
para a redação nós conversamos e ele estabeleceu uma rotina de trabalho em 
que eu o acompanharia durante alguns dias para ele verificar o meu 
desempenho. O meu primeiro impacto foi quando me deparei com o 
equipamento, uma Pentax K-1000. Em Patos eu só trabalhava com câmera 
de médio formato, não sabia manusear bem as máquinas menores e não sabia 
como me guiar pelo fotômetro. Carlos foi me ajudando em todo esse 
processo. Depois de um mês decidiram pela minha contratação, foi quando 
deram conta que eu ainda era menor de idade. A empresa retrocedeu e eu 
tive que voltar para Patos. Foi muito difícil para mim, pois de alguma forma 
eu esperava com esse emprego ajudar a milha família [nesse período 
Francisco, além da mãe e da irmã, já era casado com a sua primeira esposa e 
tinha um filho pequeno para sustentar]. Neste período o DB contratou 
Leonardo Silva para trabalhar com Carlos, mas Léo só ficou alguns meses e 
voltou para o Jornal da Paraíba. Quando eu estava para completar 18 anos 
me apresentei no Tiro de Guerra da cidade para servir o Exército, foi quando 
eu recebi um telefonema do editor comunicando que a vaga no Diário ainda 
estava em aberto e ele me perguntou seu eu gostaria de voltar. Aceitei o 
convite de imediato. Chegando aqui, reencontrei Carlos que repassou 
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comigo a rotina que eu já havia aprendido com ele e daí eu comecei no 
fotojornalismo. Isso aconteceu em dezembro de 1989.65 

 

 Como podemos verificar no relato de Francisco Morais, o processo que ele vivenciou 

com Carlos foi muito semelhante ao que este último passou com Nicolau de Castro quando 

chegou ao DB. Apesar da extrema timidez, o novo fotógrafo logo conseguiu fazer amizade 

com os outros profissionais mais experientes da empresa (imagem 217), o que o ajudou muito 

a aperfeiçoar ainda mais a sua tendência para o fotojornalismo. Depois de alguns anos 

trabalhando no Diário, único periódico em que atuou como repórter fotográfico, passou a 

assinar suas imagens como Xico Morais, crédito que o acompanha até hoje em sua produção 

autoral. A distância da família, somada a outros fatores pessoais, fizeram com que o 

profissional se separasse da sua primeira esposa. Neste mesmo período, Leonardo Silva 

também estava passando por um processo de separação conjugal e os dois buscaram apoio um 

no outro para atravessar esse momento muito particular de suas vidas. Moraram juntos e, o 

vínculo estabelecido nesta fase, associado a uma rotina de compartilhamentos muito comum 

aos profissionais após o expediente, propiciado pelo ponto de encontro no Art Foto Paulista, 

laboratório credenciado pela maioria dos jornais para revelação das imagens produzidas, fez 

com que algum tempo depois, em parceria com o fotógrafo Antonio Ronaldo66, surgisse a 

“Companhia da Imagem”, primeira e única agência de imagens a existir em Campina Grande. 

 Alguns colegas fotógrafos consideram Xico um profissional extremamente 

competitivo, que busca a fotografia inédita com uma gana até então não vista entre os seus 

pares. A medida que foi desenvolvendo o seu estilo de fazer fotojornalismo, buscando 

referências visuais, especialmente nas imagens de Antônio Gaudério (Folha de São Paulo), 

fotografias com composições diferentes foram surgindo nas páginas do Diário da Borborema 

(imagens 218 e 219). Essa nova apresentação plástica inaugurou no cenário local algumas 

discussões sobre as chamadas fotografias dirigidas, que não necessariamente registram o 

momento, mas criam ou recriam os acontecimentos a partir da intervenção do fotógrafo. 

Sobre o seu perfil competitivo e a direção de imagens, Xico Morais comenta: 

 

Sempre existiu respeito e companheirismo entre nós fotógrafos. Existia a 
competição pelo “furo”, sim, sem dúvida, mas quando era possível sempre 
ajudávamos uns aos outros. Eu ajudei muito e também fui muito ajudado [o 
fotógrafo se refere a uma prática comum entre os profissionais de Campina 

                                                 
65 MORAIS, Francisco Antônio de. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 25 
jul. 2015. 
 
66 Ainda neste capítulo apresentaremos um relato sobre este repórter fotográfico. 
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Grande de ceder algumas imagens a colegas que não puderam comparecer a 
eventos que repercutiram na cidade e, por consequência, viraram matérias de 
jornal]. Eu sempre digo que se você fizer fotojornalismo em Campina 
Grande, consegue fazer em qualquer outro lugar do mundo. Porque na Folha 
de São Paulo você recebe uma pauta e tem um expediente, às vezes um dia, 
para cumprir. Aqui a imagem precisa estar na mesa do editor em meia hora, 
e com um equipamento infinitamente inferior a gente faz. Agora, sobre 
dirigir imagens eu penso o seguinte: uma certa malandragem faz parte do 
trabalho, claro, a depender da pauta. Eu lembro que uma vez eu fui cobrir 
um assassinato de um homossexual e quando eu e o repórter chegamos ao 
local a perícia ainda não estava lá. Observando como eu poderia fazer a 
imagem, uma vez que o rapaz estava despido e com uma faca cravada nas 
costas, eu notei que no quarto havia uma revista Veja com uma matéria de 
capa sobre Collor. Daí eu abri a revista coloquei sobre as nádegas do cadáver 
e fiz a foto. Essa imagem deu o que falar. 

 

Imagem 217 – Registro do início da carreira. Na fotografia, da esquerda para a direita, temos: 
os repórteres Alberto Macedo (falecido) e Antônio Marcos, o fotojornalista Xico Morais e, de 
acordo com a maioria dos repórteres fotográficos da primeira e segunda gerações, um dos 
grandes jornalistas da área Policial que atuou em Campina Grande, Gil Campos, hoje radicado 
em São Paulo. Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Xico Morais cedido do pesquisador. 
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Imagens 218 e 219 – Xico Morais foi um dos precursores no fotojornalismo campinense de 
um estilo plástico diferenciado, mas que, por vezes, suscita polêmica, uma vez que os 
registros denotam um nível de direção acentuado por parte do profissional. Na primeira 
imagem (2001), o então prefeito de Campina Grande, Cássio Cunha Lima (no segundo plano, 
concedendo entrevista), sob a mira de uma arma de brinquedo, apontada por uma criança 
moradora do lixão da cidade. Na segunda foto (2011), um registro de protesto, onde crianças 
de uma favela campinense posam em meio a uma bandeira brasileira aos farrapos. Fotos: Xico 
Morais. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Xico Morais cedido do pesquisador. 
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É importante compreender o comentário do fotógrafo por partes: primeiro, quando 

trata da concorrência com os colegas, o ponto de vista que Xico apresenta sobre esse tema é 

ponto passivo entre os fotojornalistas campinenses. O “furo” de reportagem é o que coloca a 

empresa e, sobretudo, o repórter fotográfico em evidência, de maneira que se esforçar por 

registrar algum assunto com ineditismo faz parte de uma concorrência leal entre os 

profissionais. Sobre o seu ponto de vista em relação a dirigir imagens, percebemos que o 

fotógrafo tem uma visão ponderada sobre o tema, até porque ele mesmo reconhece que nem 

todas as pautas o permitem lançar mão desse expediente. Do que conseguimos explorar 

durante a entrevista, fica claro que Xico Morais entende a direção de imagem em 

fotojornalismo muito mais como uma arte aplicada à fotografia que facilitará o processo de 

comunicação com o receptor, que como uma distorção dos fatos. Dissertando sobre a 

fotografia documental contemporânea no contexto do fotojornalismo, Sousa afirma: 

 

A nova fotografia documental combina um estudo atento das temáticas com 
um largo espectro de estilos e formas de expressão que usualmente se 
associam à arte, perseguindo mais o simbólico que o analógico, a 
subjetividade que a objetividade, perseguindo mesmo, por vezes, a invenção, 
a ficção, construída sobre o real, a encenação interpretativa. (2004, p. 176). 

 

 Nas diversas áreas em que atuou enquanto esteve no Diário da Borborema, 

especialmente na sua fase mais madura, Xico Morais sempre aplicou às suas imagens uma 

composição diferenciada e muito próxima do fotojornalismo praticado nos grandes estados 

brasileiros (imagens 220 a 223), a exemplo de São Paulo, de onde vem sua principal 

referência visual. Nem sempre o seu potencial criativo era aproveitado pelo DB, como 

podemos verificar nas imagens 224 e 225, do arquivo DB/DA Press, publicadas em 2010 e 

2011 respectivamente, quando o fotógrafo já não atuava mais no periódico. Perguntado sobre 

pautas que marcaram a sua trajetória no fotojornalismo, o fotógrafo não soube precisar. 

Apenas acentuou que atuava com muita vontade em qualquer que fosse a área. 

 Não fugindo a regra de uma atividade paralela a redação, Xico Morais trabalhou 

durante mais de 10 anos como assistente do fotógrafo e professor Cleper Dantas em eventos 

sociais, como casamentos, aniversários etc. Foi nesta atividade que aprendeu a lidar com um 

público diferente e, aos poucos, foi percebendo que poderia unir as duas experiências 

profissionais, uma vez que a fotografia Social da atualidade tem incorporado cada vez mais as 

técnicas do fotojornalismo nas suas composições. Permaneceu no Diário da Borborema até 

2009, quando decidiu sair para trabalhar com assessoria política e, ao mesmo tempo, 

estruturar a sua própria empresa. Em 2011 fundou a “Xico Morais Fotografias” e desde então 
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vem atuando na área como um dos profissionais mais requisitados da cidade. Como anteviu, 

unir o fotojornalismo a fotografia Social tem rendido bons frutos ao fotógrafo (imagens 226 e 

227). 

 

Imagens 220 a 223 – Na sua fase mais madura, entre o final dos anos 90 e início do século 
XXI, Xico Morais começou a implementar na cidade um estilo de composição próprio ao 
fotojornalismo dos grandes periódicos brasileiros, a exemplo da Folha de São Paulo. Fotos: 
Xico Morais. 
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Imagem 222 – No teatro Municipal, detentos que participam do projeto “Cultura no Presídio” 
se apresentam no Festival de Inverno de Camina Grande (2003). Foto: Xico Morais. 
 

 

 

Imagem 223 – Reportagem sobre crianças que moram em bairros pobres de Campina Grande, 
onde os equipamentos públicos são quase inexistentes (2003). Foto: Xico Morais. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Xico Morais cedido do pesquisador. 
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Imagens 224 e 225 – Em algumas publicações que pesquisamos num período posterior a 
saída de Xico do periódico, respectivamente em 2010 e 2011, constatamos que o potencial 
criativo do fotógrafo nem sempre era absorvido pelo DB. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da fotógrafa Juliana Santos cedido do pesquisador. 
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Imagens 226 e 227 – Com ênfase na chamada área Social, a Xico Morais Fotografias, 
empresa fundada e capitaneada pelo fotógrafo desde 2011, produz imagens que, sob a 
influência da plasticidade contemporânea, que tem buscado diluir o conceito de áreas da 
fotografia, unindo técnicas do fotojornalismo aplicadas à fotografia social. Fotos: Xico 
Morais. 
 

 

  

 

Fonte: Acervo do fotógrafo Xico Morais cedido do pesquisador. 
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Em 1997, quando Xico começava a se destacar no fotojornalismo local, um jovem 

estudante de jornalismo iniciaria a sua trajetória na fotografia de imprensa campinense, 

Augusto Cesar Cunha Pessoa. Foi em Xico Morais que Augusto Pessoa viu um 

fotojornalismo diferenciado na época em que atuou, segundo ele mesmo:  

 

Da minha geração eu considero ele [Xico Morais] o melhor fotojornalista. A 
sua ousadia, o seu olhar, a criatividade, os enquadramentos... Ele conseguia 
contar uma história através da fotografia dele. [...]. Eu conseguia ver um 
bom fotojornalismo nos outros também, mas ele se destacava. Eu gosto do 
trabalho dele.67 

 

5.2.4 Augusto Pessoa: uma vida tecida para a fotografia documental 

 

 A trajetória do fotógrafo campinense Augusto Pessoa (imagem 228) é extremamente 

coerente com a sua história de vida. Filho de pernambucanos radicados em Campina Grande, 

o pai, Walter José da Veiga Pessoa, sociólogo, e a mãe, Márcia Regina Cunha Pessoa, 

bióloga, Augusto se acostumou muito cedo com um contexto onde as questões culturais, 

antropológicas, religiosas, ambientais e ecológicas eram constantemente postas em discussão. 

Em 1993, aos 19 anos de idade, se reúne com alguns amigos e criam um fanzine chamado 

“Osmose”. O jovem, que já havia sido presenteado pelo irmão, André Pessoa68, com uma 

câmera modelo ZENIT, seria o fotógrafo daquela literatura alternativa: 

 

O nosso fanzine, o Osmose, era focado na área de culturas urbanas, que 
naquela época era muito forte em Campina Grande, na verdade, era um 
desdobramento nos anos 90 do que a contracultura punk havia lançado 
algumas décadas atrás. Então, o que o nosso zine registrava tinha a ver com 
o movimento grunge: o pessoal andando de skate, as bandas de rock 
alternativo surgindo etc. (imagens 229 e 230). 

 

 Uma das marcas fortes desse tipo de literatura é a liberdade de escolha sobre aquilo 

que será veiculado. Existe, sim, uma rigidez, mesmo que velada, quanto aos elementos 

ideológicos que balizam o impresso, mas não interessa a quem produz esse tipo de publicação 

uma linha engessada que caracterize o meio quanto as matérias. Prova disso, é que a primeira 

reportagem publicada pelo Osmose para além das fronteiras paraibanas foi uma etapa de um 
                                                 
67 PESSOA, Augusto Cesar Cunha. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 10 
ago. 2015. 
 
68 André Pessoa é ambientalista e fotógrafo. Augusto nos contou que o seu aperfeiçoamento técnico na 
fotografia se deu com as aulas que recebeu do irmão, algumas dicas que leu em revistas da área, mas, 
sobretudo, fotografando. 
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campeonato internacional de surfe que aconteceu em Porto de Galinhas, Pernambuco. A pauta 

destoava radicalmente daquilo que o público campinense do zine estava acostumado a ver e a 

ler, mas o desejo da equipe pela aventura foi mais forte: 

 

Arrumamos barracas de camping e algumas outras coisas e seguimos. Eu 
levei a câmera, porque cabia a mim fazer a parte das fotografias. Daí, 
quando chegamos lá eu segui para a areia e me deparei logo com aqueles 
fotógrafos profissionais e suas mega câmeras com teleobjetivas 300 mm, 
tipo as lentes de campo de futebol... olho para minha mão e me dou conta de 
que estou com uma ZENIT e uma objetiva 50 mm. E mais: eu precisava 
colocar o filme no escuro total e depois lacrar a câmera com fita isolante 
porque a tampa traseira estava com uma folga que deixava passar luz para o 
interior da máquina [risos]. Mas foi bacana, registramos e publicamos o 
campeonato. 

 

 De acordo com Lacerda, essa é a essência do zine: 

 

Pragmaticamente, podemos definir os zines como sendo produções 
independentes, que vão de encontro a qualquer censura, pregando a 
liberdade de expressão, abrindo espaço para todo tipo de comentários e 
opiniões, sobre as mais variadas temáticas e visões. Uma das mais marcantes 
características desse tipo de publicação é que qualquer pessoa pode se tornar 
fanzineira, independentemente de seu nível cultural, social, ou intelectual, o 
que importa é ter vontade e disposição para criar, produzir, montar, divulgar 
e distribuir seus fanzines. Afinal, todo faneditor é o faz-tudo de suas 
publicações. (2008, p.1). 

 

Imagem 228 – O fotógrafo campinense Augusto Pessoa, uma trajetória dedicada ao 
fotojornalismo autoral. Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

 
Fonte: http://www.festivalcineport.com.br/uploads/assets/images/expo3.jpg  
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Imagens 229 e 230 – Exemplares do fanzine Osmose, publicado no início dos anos 90 em 
Campina Grande, onde Augusto começou a sua atuação como fotógrafo. Reprodução: 
Sóstenes Lopes. 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do Prof. Sóstenes Lopes (UFCG) cedido ao pesquisador. 
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Esse tempo de fanzine despertou em Augusto o gosto pela comunicação. Em 1997 foi 

aprovado para cursar Jornalismo na Universidade Estadual da Paraíba, onde pôde 

compreender melhor alguns conceitos da área que o tornaram ainda mais convicto de que era 

aquilo mesmo que queria para a sua vida profissional. Augusto nos contou que em uma das 

aulas da disciplina de Fotojornalismo o professor Cleper Dantas exibiu um documentário 

sobre a obra de Sebastião Salgado e esse foi o dia em que se decidiu de vez pelo 

fotojornalismo. Já estava quase na metade do curso quando, em 1998, juntou todo material 

que havia produzido na época do fanzine, preparou um pequeno portfólio, e foi entregar na 

sucursal do Correio da Paraíba. O editor à época era Marcos Alfredo, que gentilmente recebeu 

as imagens e, como o fotógrafo do turno estava ausente naquele dia, fez um convite para que 

Augusto, com o seu próprio equipamento – nesta época ele já estava com uma câmera Canon 

e algumas lentes -, cobrisse uma pauta sobre um incêndio de grandes proporções que estava 

acontecendo em um bairro da cidade. Pela qualidade das imagens produzidas por Augusto e a 

importância do tema, as fotografias foram capa no dia seguinte. 

 Ao ver as imagens que produziu na primeira página do Correio, Augusto ligou para 

Marcos Alfredo com o objetivo de agradecer a oportunidade e externar a sua alegria. Foi 

quando recebeu um segundo convite, que seria sucedido por tantos outros até a sua 

contratação em definitivo naquele mesmo ano. O agora repórter fotográfico vivenciou 

momentos memoráveis com os outros colegas de profissão. Augusto nos relatou que na época 

em que foi efetivado o jornal ainda trabalhava com o sistema totalmente analógico, de 

maneira que além dos encontros em campo, no cumprimento das pautas, era nos minilabs ao 

final do expediente, que aconteciam os melhores momentos de intercâmbio com os fotógrafos 

dos outros jornais. Muitas vezes, depois que escolhiam as imagens que seriam ampliadas, 

mandavam o malote pelos motoristas das empresas e seguiam para um famoso café no Centro 

da cidade, o São Braz, para conversarem sobre as pautas, a profissão e apreciarem as imagens 

alheias. Diferente da maioria dos seus colegas, as referências visuais de Augusto Pessoa não 

eram as imagens produzidas por outros profissionais que ele identificasse por nomes, mas as 

fotografias de revistas como a Geográfica Universal, publicada pela Editora Bloch, passando 

pela Terra, a National Geographic entre outras.   

Augusto compartilhou que no breve tempo em que trabalhou no Correio abraçou de 

maneira muito intensa as pautas que chegavam às suas mãos para cumprir, independente da 

área. Mas, ao mesmo tempo, não demorou muito para perceber que as matérias que 

reclamassem viagens, mesmo que fossem para cidades a poucos quilômetros de distância de 

Campina Grande, não importando o tema a ser registrado, essas eram as mais prazerosas para 
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ele. Não era só o gosto pelo deslocamento, mas também uma fuga de uma conjuntura, ou de 

um sistema de trabalho, que já não lhe estava satisfazendo: 

 

Se o tema fosse seca, vaca morta lá no Cariri... não importava, eu ia com a 
maior alegria do mundo porque eu estava saindo. Era aquela emoção de 
pegar a minha câmera e ir fotografar num outro lugar, a coisa da expedição. 
Eu sempre tive isso desde criança com meu pai. Foi isso que me moveu a 
fazer Jornalismo, foi isso que me moveu a querer ser fotojornalista. 
 
Por outro lado, sair da cidade era sair de um contexto que eu sabia que 
dificilmente mudaria. Eu sou campinense, filho de sociólogo, vivi em 
ambiente universitário... eu sabia que esse era o ambiente cultural mesmo, 
que não ia mudar assim do dia para a noite. Campina Grande é uma cidade 
que tem uma história política de famílias e tal. Então eu sabia que essa era a 
temática mesmo e foi exatamente isso que fez com que eu não ficasse. Teve 
um momento, na verdade, que eu não me senti bem mesmo. Eu queria ser 
aquilo que eu estava trabalhando, a profissão era aquela, mas não estava 
sendo como eu havia desejado. Não é porque eu estava no Correio, podia ser 
qualquer outro jornal daqui, o problema era a cidade. Então eu decidi que 
permaneceria no fotojornalismo de outra forma: contando histórias que eu 
quisesse contar, e não a história que querem que eu conte, ou que precisem 
que eu conte. 

 

Perguntado sobre as matérias que fez para o Correio que marcaram a sua trajetória no 

periódico, Augusto responde que as primeiras são inesquecíveis, muito mais por pontuarem o 

seu começo na profissão que pelos temas abordados. Para o fotógrafo, apenas uma pauta 

marcou de fato a sua passagem pelo Correio da Paraíba, e essa história não começou na mesa 

do editor, mas nas páginas de um livro. 

 Ainda em 1998, ganhou de presente do pai “As veias abertas da América Latina”, do 

escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano, que, segundo o fotógrafo, foi um divisor de 

águas na sua carreira profissional. A partir da leitura dessa obra começou a planejar a sua 

primeira viagem ao Peru e pediu apoio ao jornal, que o ajudou com uma quantidade 

significativa de películas. Em contrapartida, Augusto publicaria as imagens da expedição em 

um Caderno especial de turismo, que circulava aos domingos no Correio da Paraíba. O 

repórter fotográfico embarcou rumo as terras andinas em janeiro de 1999 e regressou quase 

um mês depois. Conforme foi acordado, publicou as fotografias no Caderno semanal 

(imagens 231 e 232) e em seguida pediu demissão da empresa. Depois, ainda trabalhou no 

jornal A União, na redação de João Pessoa, mas não permaneceu muito tempo neste 

periódico. Decidiu, a convite de uma amiga, ir morar no Ceará, na cidade do Crato, junto a 

Chapada do Araripe. Como se ainda não entendesse o que havia acontecido na vida 

profissional, que culminou com a viagem que fez ao Peru, Augusto ainda trabalhou no Jornal 
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do Cariri, uma sucursal do Jornal O Povo, de grande circulação no Ceará. Nesse período o 

fotógrafo já havia abandonado o curso de Jornalismo. 

 

Imagens 231 e 232 – Registros da primeira viagem de Augusto Pessoa ao Peru (2009), ainda 
como fotojornalista vinculado ao Correio da Paraíba. A partir dessa incursão o fotógrafo 
decidiu seguir para um fotojornalismo autoral, tendo em conta, sobretudo, a sua trajetória de 
vida. Fotos: Augusto Pessoa. 
 

 

Fonte: http://augustopessoa1.wix.com/fotografia#!PIRÂMIDE/zoom/c1n0f/image2k2  
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Imagem 232 
 

 

 
Fonte: http://augustopessoa1.wix.com/fotografia#!untitled/c1n0f   
 
 

 No ano seguinte, em 2000, o fotógrafo Augusto Pessoa começou a conseguiu unir os 

fios que foram sendo tecidos na sua trajetória de vida, e foi a partir dessa compreensão, deste 

desvelamento, que a criação entre um sociólogo e uma bióloga, a rebeldia de um garoto que 

desejava ser livre para expressar o seu tempo à sua maneira em um fanzine, e o fotojornalista 

inquieto, que não sobreviveria preso as amarras impostas por qualquer empresa de 

comunicação, vieram à tona com toda força. Augusto Pessoa se lançou nas histórias que 

queria contar como fotógrafo e redator, da maneira como sabia que daria certo. Desde então, 

não parou mais de produzir dentro dessa linha autoral. Uma amostra das suas fotografias e 

daquilo que vem publicando desde então, revelam que ser fiel às suas convicções foi a melhor 

opção para este profissional (imagens 233 a 236). 
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Imagens 233 e 234 – Nas imagens que tem produzido sobre o Nordeste brasileiro, Augusto 
Pessoa tem uma predileção pelos estados do Ceará e Paraíba. Na primeira imagem, publicada 
em uma edição da National Geographic Brasil e no livro “Nordeste desvelado” (2012), temos 
um efeito de luz causado pelos movimentos das velas conduzidas pelos devotos na Romaria 
de Nossa Senhora das Candeias, em Juazeiro do Norte (CE). Na segunda fotografia, uma vista 
parcial do lajedo de Pai Mateus, que fica na cidade de Cabaceiras (PB). O local possui 
formações rochosas peculiares, a exemplo da “Pedra do Capacete” que aparece na imagem. 
Fotos: Augusto Pessoa. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Augusto Pessoa cedido ao pesquisador. 
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Imagens 235 e 236 – Um outro viés do trabalho de Augusto Pessoa é lançar luz sobre 
comunidades ou personalidades pouco conhecidas. Na primeira fotografia, curumins da tribo 
seminômade Guajá, que transita entre o estado do Maranhão e do Pará. Na segunda imagem, a 
tocadora de pífano conhecida como “Zabé da Loca”. Viveu 25 anos da sua vida dentro de uma 
loca (gruta) localizada em um sítio nas proximidades município de Monteiro (PB). Em 2008 
recebeu o Prêmio da Música Brasileira na categoria “Revelação da Música Brasileira”; e em 
2009 lançou, no SESC Pompéia (SP), o CD “Bom Todo”. Fotos: Augusto Pessoa. 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do fotógrafo Augusto Pessoa cedido ao pesquisador. 
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Uma característica marcante que Augusto traz do fotojornalismo é a necessidade de 

ver o seu trabalho publicado. De acordo o repórter: 

 

Se eu for a algum lugar e somente fotografar, para mim não valeu de nada. 
Eu tenho que ver a fotografia no papel. Gosto de ver o meu trabalho 
publicado, trago isso do jornalismo comigo. Nunca tive muita vocação para 
organizar exposições, como alguns fotógrafos fazem. Eu gosto de publicar 
livros, folders, seja o que for, mas ver o material publicado. Eu gosto de ver 
a fotografia publicada. (imagens 237 e 238). 

 

Imagens 237 e 238 – Abaixo, uma amostra de alguns trabalhos autorais publicados por 
Augusto Pessoa durante esses anos como fotojornalista profissional. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Augusto Pessoa cedido ao pesquisador. 
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No curtíssimo período em que atuou no Correio da Paraíba Augusto Pessoa começou a 

implementar um estilo de fotojornalismo provocativo, com composições que forçavam uma 

diagramação que privilegiasse mais a imagem, colocando-a não numa posição superior ao 

texto, mas libertando-a da sina de um mero elemento ilustrativo. Em 1999, quando estava para 

deixar a empresa, Augusto indicou para a sua vaga o fotógrafo Antonio Ronaldo, um 

profissional que, mesmo sem conviver com Pessoa no ambiente de redação, acabaria por dar 

prosseguimento ao seu estilo de trabalho, que passaria a ser referência para a geração seguinte 

de fotojornalistas. 

 

5.2.5 A feira de imagens em Antonio Ronaldo 

 

 A feira central de Campina Grande existe desde o século XIX, quando a cidade ainda 

era apenas uma Vila. Em 1939 foi construído um prédio, com arquitetura típica de um 

mercado, que agregou o comércio da cidade que por muitos anos funcionou entre a rua Maciel 

Pinheiro e a avenida Floriano Peixoto, ambas no coração do Centro de Campina, num misto 

de lojas e barracas montadas ao ar livre (imagem 239). O endereço desse novo ponto 

comercial ficava circunscrito a rua Pedro Álvares Cabral, nº129, também no Centro da cidade. 

Mas uma rua não seria suficiente para abarcar o mercado de uma cidade com vocação 

comercial, de maneira que, como assinala Cabral Filho: “Ao que parece, quase todas as ruas 

centrais de Campina Grande eram ocupadas pelos feirantes e os seus negócios” (2009, p. 

161). Cardoso e Maia, citando Costa, dão a dimensão do espaço que a tradicional feira central 

da Rainha da Borborema ocupa nos dias de hoje: “A feira livre de Campina Grande espraia-se 

por nove ruas, além de uma área coberta com mais de 8.000 m² do mercado central, são mais 

de 75.000 m² por onde se distribuem mercadinhos, armazéns, bares e o mais variado tipo de 

comércio” (2010, p.7) (imagem 240). 

 Foi nesse ambiente, onde se encontra de tudo um pouco, que Antonio Ronaldo Pereira 

do Nascimento (imagem 241) cresceu. Todos os sábados, dia em que esse mercado é melhor 

abastecido, o garoto acompanhava a sua mãe que vinha a cidade fazer a feira da família. A 

aventura já começava no deslocamento de Queimadas (PB), município de onde Ronaldo é 

natural, até Campina Grande, num percurso de apenas 14 km que mais parecia uma longa 

trajetória para o pequeno. Depois, o universo com tudo que chama a atenção de uma criança: 

muitas cores, sons os mais variados, aromas de temperos que não se misturam, além de 

bonecos de barro, cordéis, estilingues, brinquedos feitos artesanalmente, tudo até hoje muito 

vivo na memória de Antonio Ronaldo. Para concluir o passeio sabatino naquele mundo 
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fantástico, dona Maria, sua mãe, sempre o deixava escolher um presente. Livro, gibi ou 

revista usada, comercializados numa banca que funcionava como um sebo literário junto a 

feira, era normalmente a opção do garoto. 

 

Imagens 239 e 240 – Aspectos da feira central (ou livre) de Campina Grande no início do 
século passado, no cruzamento dos logradouros Maciel Pinheiro com Floriano Peixoto; e 
entre os anos 60 e 70, quando já ocupava nove ruas do Centro da cidade, numa área 
equivalente a 75.000 m². 
 

 

Fonte:  
http://1.bp.blogspot.com/-YFY1sT1tOng/TqaVWCyfC5I/AAAAAAAABz0/MR2zhi-
Nkqo/s640/MacielPinheiro1940FeiraBlog.jpg  
 

 

Fonte: http://cgretalhos.blogspot.com.br/2010/05/feira-central-o-coracao-de-
campina.html#.V0Sd4JErKUk  
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Imagem 241 – O fotógrafo Antonio Ronaldo, num autorretrato que representa muito bem o 
seu jeito simples de ver e registrar o cotidiano. 
 

 

Fonte: Acervo do fotógrafo Antonio Ronaldo cedido ao pesquisador. 
 

 

 Certa feita levou para casa uma revista Realidade que, numa reportagem 

predominantemente fotográfica, tratava de um meio de transporte muito comum à época 

chamado “pau-de-arara”69. A matéria colocava Campina Grande como um polo que, através 

desse veículo, enviava muita gente para a região sudeste do país, especialmente às cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro. Foi lendo essa reportagem que o garoto decidiu que a sua 

profissão seria contar histórias através de imagens. Por volta de 1980, com 16 anos de idade, 

Ronaldo fez um curso técnico no SENAI na área gráfica e, em paralelo, um curso de 

fotografia em fascículos, publicado quinzenalmente pela Rio Gráfica e Editora, com duração 

de 2 anos. Aprendeu sobre fotografia antes mesmo de possuir a sua primeira câmera, uma 

Smena, de fabricação russa, que pôde adquirir algum tempo depois de concluir o curso. 

Manuseando o equipamento veio a certeza de que havia assimilado bem as técnicas de 

fotografia transmitidas pela coleção. 

                                                 
69 O transporte conhecido como “pau-de-arara” era normalmente um caminhão de porte médio (o 
modelo F-4000 da Ford era o mais comum) que na sua carroceria, coberta por uma lona, possuía 
tábuas sem nenhum encosto onde as pessoas sentavam, colocando os seus pertences junto aos pés.  
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 Ao fim dessa primeira fase de aprendizado, Ronaldo foi trabalhar como técnico na 

gráfica Sady Ramos, localizada na rua João Pessoa, Centro de Campina Grande. Transitou por 

vários setores neste estabelecimento, chegando a ser coordenador de toda a área gráfica da 

empresa. Foi neste período que concluiu o ensino médio e foi aprovado para o curso de 

Jornalismo na UEPB. Manteve a rotina de trabalho e estudo em paralelo, ainda assim, avalia 

que a passagem pela Universidade foi fundamental para aperfeiçoar os seus conhecimentos 

nas áreas gráfica e fotográfica. Em 1989, quando estava prestes a concluir a sua graduação, 

Ronaldo se submeteu a um processo seletivo que marcaria uma fase muito importante na sua 

vida profissional: 

 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estava oferecendo 
bolsas de Pós-Graduação em nível de Especialização, na área de Produção 
Gráfica. O curso seria ministrado na Escola Theobaldo de Nigris [SENAI-
SP], e quem ficou responsável pelo processo seletivo em Campina Grande 
foi o SENAI. Das 25 bolsas oferecidas nas diversas áreas de capacitação do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 4 eram para o setor gráfico. 
Eu me submeti ao processo seletivo e mesmo trabalhando, estudando, casado 
e com dois filhos consegui ficar na segunda colocação. Eu já havia concluído 
o curso de Jornalismo, mas estava temeroso de embarcar para São Paulo 
pelas muitas responsabilidades que eu já tinha por aqui. Foi quando meu pai 
disse: “- Meu filho, vá embora que a gente se vira por aqui. Cavalo selado só 
se passa uma vez na vida, não perca essa oportunidade”. Então eu senti 
segurança para seguir. O curso foi um divisor de águas na minha vida, 
porque foi lá que tanto eu aprendi sobre processos sofisticadíssimos na área 
gráfica, quanto tive acesso a informações muito avançadas sobre fotografia 
[o curso oferecia disciplinas específicas de fotografia aplicada à mídias 
gráficas].70 

 

 Ronaldo nos relatou que a bolsa que recebia do BID era muito generosa, de maneira 

que conseguia se manter em São Paulo, ajudar a família que havia ficado em Campina e ainda 

poupar algum dinheiro. Antevendo que seria difícil retornar à cidade paraibana e desenvolver 

aquilo que havia aprendido no nível que lhe foi passado, o profissional resolveu investir o 

dinheiro economizado na outra área em que mais se especializou no curso: a fotografia. 

Comprou uma câmera Pentax K-1000 nova, que já vinha com uma lente 50 mm, além de uma 

objetiva zoom 35-70 mm. Todavia, não foi como fotógrafo que Ronaldo atuou no seu retorno 

para Campina Grande. O SENAI da cidade o convidou para dar aulas no curso de Artes 

Gráficas oferecido pela instituição, onde, o agora professor, atuou de 1992 a 1998. Nesses seis 

anos de ensino técnico nunca deixou a fotografia de lado, trabalhou em alguns eventos sociais 

                                                 
70 NASCIMENTO, Antonio Ronaldo Pereira do. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina 
Grande – PB. 17 jul. 2015. 
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e sempre que ia aos laboratórios de revelação encontrava os fotojornalistas que atuavam na 

cidade. Desse contato começaram a surgir alguns convites para trabalhos como freelancer e 

folgista nos periódicos campinenses. 

 Foi em 1998 que Ronaldo, já cansado da rotina de ensino, mas ainda sem nenhum 

convite formal para trabalhar como fotojornalista, resolveu romper com a carreira acadêmica 

para ser fotógrafo. Eis o seu relato sobre esse episódio: 

 

Eu já estava cansado da rotina de sala de aula. Você sabe Paulo, você é 
professor, a gente não trabalha só em sala de aula: tem que preparar aula, 
corrigir prova... o problema não era estudar os assuntos, eu gosto muito de 
ler, mas essa vida quase integral dedicada ao ensino. Isso me fazia sentir 
amarrado, preso... Então um dia eu estava indo para o SENAI de ônibus, daí 
eu pensei: “- Vai ser hoje”. Desci do coletivo, voltei para casa, peguei minha 
Carteira de Trabalho e fui para o SENAI. Antes de sair de casa, quando já 
estava com o documento na mão, meu pai disse: “- O que houve? Esqueceu 
alguma coisa?”, daí eu precisei falar sobre a minha decisão. A reação dele 
foi radicalmente oposta a de quando eu recebi o convite para ir morar em 
São Paulo, mas eu estava decidido. Segui para o SENAI e quando cheguei lá 
pedi para dar baixa na minha Carteira. Foi um reboliço. O meu coordenador 
me chamou a parte para saber o que estava acontecendo. Quando soube que 
eu estava saindo para ser fotógrafo autônomo, perguntou: “- Você acha que 
vai conseguir sustentar sua família sendo fotógrafo?”. Eu respondi que sim, 
ao que ele retrucou: “- Tem um monte de gente com uma câmera pendurada 
no pescoço dizendo que é fotógrafo, esse mercado está saturado...”. Mas eu, 
muito convicto, mantive a minha decisão e até hoje não me arrependo do que 
fiz. 

 

 Ronaldo intensificou a sua rotina na fotografia social, mas não muito depois de deixar 

o SENAI recebeu o convite do Correio da Paraíba, através de Augusto Pessoa, para atuar no 

fotojornalismo campinense. Começou na empresa em 03 de maio de 1999, no contexto do 

equipamento analógico com película colorida revelada em minilab. Alguns meses depois a 

empresa passaria a usar os scanners de negativo, e entre 2000 e 2001 o Correio recebeu as 

suas primeiras câmeras digitais. Mesmo com pouco tempo de casa, o repórter fotográfico 

Antonio Ronaldo (é assim que assina as suas imagens) não sentiu dificuldades de se adaptar 

as mudanças, uma vez que, segundo ele mesmo, sempre leu muito sobre o processo de 

evolução do equipamento no campo da imagem. 

 Nesse tempo de fotojornalismo algumas pautas marcaram a sua trajetória. O fotógrafo 

cita, a semelhança de Chico Martins, o caso do rompimento da barragem de Camará, na 

cidade Alagoa Grande, quando participou da continuação da reportagem dias depois da 

tragédia. Fala sobre as campanhas eleitorais em nível municipal, sempre muito acirradas, mas 

não são essas nem outras histórias pontuais que motivam Ronaldo como fotojornalista. Na 
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verdade, duas áreas revelam o potencial deste profissional com mais vigor: a Cultural e a que 

ele denomina de “denúncia social”, que algumas vezes anda de mãos dadas com as matérias 

da página Policial, mas não necessariamente (imagens 242 a 245). Muitas vezes esse lado 

apegado a uma fotografia que registra e causa impacto, e do impacto gera mudança, só tem 

vez em seus trabalhos autorias, que seguem uma linha de fotodocumentarismo pouco 

aproveitada pelos periódicos campinenses. 

 Um exemplo prático dessa fotografia de “denúncia social” e seus resultados, citado 

reiteradas vezes por Antonio Ronaldo nos contatos que estabelecemos com ele durante a 

pesquisa, foi o caso da intervenção pelo Ministério da Saúde ocorrida no Instituto de 

Neuropsiquiatria e Reabilitação Funcional, conhecido em Campina Grande como Hospital 

João Ribeiro, nome dado em homenagem ao dono do manicômio. Ronaldo foi contratado pela 

equipe de intervenção para atuar como o fotógrafo que documentaria as instalações, o estado 

em que os pacientes se encontravam e eram tratados naquele nosocômio. Suas fotografias 

foram anexadas ao relatório da equipe e enviadas ao Ministério da Saúde (imagens 246 e 

247). Tão logo o parecer técnico chegou em Brasília a decisão de descredenciar o hospital foi 

tomada. De acordo com o “Relatório de Gestão 2003-2006, da Coordenação Geral de Saúde 

Mental” do Ministério da Saúde (2007, p. 35): 

 

O Ministério da Saúde obteve liminar na Justiça para intervir no Hospital 
João Ribeiro, que teve péssima avaliação no PNASH [Programa Nacional de 
Avaliação do Sistema Hospitalar]/Psiquiatria 2002, e deu início à 
intervenção no hospital que respondia a grande parte da demanda de saúde 
mental da região da Borborema. O processo de desinstitucionalização dos 
176 pacientes do Hospital João Ribeiro teve início em abril de 2005, com o 
descredenciamento do serviço da rede SUS em julho de 2005. 

 

 Fernando Sfair Kinker, que foi um dos interventores, relatou em sua dissertação de 

Mestrado, apresentada na PUC-SP71, como seu deu o processo de mudança dos pacientes para 

outras instituições como, por exemplo, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços 

de Emergência Psiquiátrica Regional, Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) entre 

outros: 

 
A maioria dos pacientes entrou alegremente no ônibus, sem saber ao certo o 
destino, mas felizes por deixarem a masmorra. Outros foram absolutamente 
tomados pela dúvida e, perplexos, obedeceram à ordem de retirada, como 

                                                 
71 Em nota de rodapé da seção “Índice de ilustrações” da referida dissertação encontramos o seguinte 
texto “As fotografias do hospital, incluídas neste trabalho, foram encomendadas pela Comissão de 
Intervenção ao fotógrafo Antônio [sic.] Ronaldo e tiradas em 19 de abril de 2005”. 
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mais uma das tantas ordens a que outrora haviam sido obrigados a obedecer. 
(KINKER, 2007, p. 75). 

 

Imagem 242 e 243 – Registros do São João de Campina Grande em 2005. Na primeira foto, 
apresentação de quadrilha junina no Parque do Povo. Na sequência, a torra da farrinha de 
mandioca feita no Sítio São João, local turístico que agrega muitas das tradições nordestinas 
em seu processo de produção artesanal. Fotos: Antonio Ronaldo. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Antonio Ronaldo cedido ao pesquisador. 
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Imagens 244 e 245 – As reportagens que Antonio Ronaldo denomina de “denúncia social” 
está entre as suas favoritas. Em 2008 foi escalado pelo Correio da Paraíba para uma 
reportagem sobre as condições de trabalho dos mineiros de Caulim, na cidade de Junco do 
Seridó (PB). Depois que a matéria foi publicada o poder público tomou providências no 
sentido de intervir nas mineradoras para verificar as condições de trabalho e o impacto 
ambiental causado pela extração do minério. Fotos: Antonio Ronaldo. 
 

 

  

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Antonio Ronaldo cedido ao pesquisador. 
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Imagens 246 e 247 – As imagens produzidas por Antonio Ronaldo, em consonância com o 
relatório de uma equipe de intervenção do Ministério da Saúde, culminaram, em 2005, com o 
fechamento do Hospital Psiquiátrico João Ribeiro. Fotos: Antonio Ronaldo. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Antonio Ronaldo cedido ao pesquisador. 
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Em seus trabalhos puramente autorais Antonio Ronaldo se dedica quase que 

integralmente ao registro das culturas de tradição oral. Se comparamos as imagens que produz 

neste segmento com o breve relato de sua vida apresentado neste tópico, reencontraremos o 

fotógrafo quando ainda era menino, na feira central de Campina Grande, em meio as muitas 

cores, sons os mais variados, aromas de temperos que não se misturam, além de bonecos de 

barro, cordéis, estilingues, brinquedos feitos artesanalmente... (imagens 249 a 254). 

 

Imagens 249 e 250 – Registros da feira central de Campina Grande. Nos trabalhos autorias, 
as memórias do menino Ronaldo vêm à tona com muita força. Fotos: Antonio Ronaldo. 
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Imagem 250 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Antonio Ronaldo cedido ao pesquisador. 
 

Imagens 251 e 252 – Antônio Ronaldo também contempla em seus trabalhos as chamadas 
culturas de tradição oral, como a “Pega de Boi” que acontece na cidade de Zabelê (PB). Nessa 
“vaquejada rústica” vaqueiro e rebanho competem na caatinga. Fotos: Antonio Ronaldo. 
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Imagem 252 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Antonio Ronaldo cedido ao pesquisador. 
 

Imagens 253 e 254 – Registrar festas populares tem se tornado uma das atividades paralelas à 
redação mais recorrentes na trajetória de Antonio Ronaldo. Nas fotos abaixo, 
respectivamente, um momento da festa popular das Taieiras, na cidade de Lagartos (SE), e de 
um brincante de congado, em São Sebastião do Paraíso (MG). Fotos: Antonio Ronaldo. 
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Imagem 254 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Antonio Ronaldo cedido ao pesquisador. 
 

No capítulo que segue serão apresentados os fotojornalistas da terceira geração, que 

iniciaram as suas atividades a partir de 2006 indo até 2012. Neste recorte não enfatizaremos 

os aspectos históricos, uma vez que em nível nacional não ocorreram mudanças bruscas de 

cenário que pudessem repercutir na cidade; tecnologicamente falando, as empresas já estavam 

informatizadas e o equipamento digital em pleno uso; de maneira que o fenômeno mais 

significativo neste período é o encontro de diferentes gerações do fotojornalismo campinense, 

tendo em conta que o grupo mais novo é predominantemente egresso do curso de Jornalismo 

da UEPB, o que nos conduzirá, a partir do intercâmbio entre estes profissionais, a um 

panorama que nos auxiliará a avaliar, no último capítulo deste trabalho, o resultado dessa 

interação entre conhecimento acadêmico e experiência profissional. 

 Como procedemos no final do capítulo anterior, apresentaremos um breve panorama 

da próxima geração, realçando os jornais e os novos fotógrafos: no estatal A União, 
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permaneceu o mesmo staff, Aluísio Alves como fotógrafo contratado e Cláudio Goes 

trabalhando oficiosamente; A Gazeta do Sertão já havia encerrado as suas atividades; o Jornal 

da Paraíba manterá a dupla Nicolau de Castro e Leonardo Silva; no Correio da Paraíba 

também permanecerão os fotógrafos Chico Martins e Antonio Ronaldo; o Diário da 

Borborema, contudo, será a única empresa que apresentará mudanças significativas: Carlos 

Alberto e Xico Morais saem do periódico em 2009. Para substituí-los o DB contratou Junot 

Lacet e, posteriormente, Katharine Nóbrega; na sequência, com a saída de Junot, entrou 

Nelsina Vitorino e, por fim, como última fotógrafa a atuar no Diário, Juliana Santos, que 

assumiu a vaga no lugar de Katharine. Além do número significativo de profissionais 

formados em Jornalismo, conforme citamos acima, temos nesta geração o primeiro time de 

fotojornalistas mulheres atuando nos periódicos campinenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



350 

 

CAPÍTULO 6 

 

 SOBRE O CAMPO E A SALA DE AULA: 

O ENCONTRO ENTRE OS FOTOJORNALISTAS VETERANOS E A TERCEIRA 

GERAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS REDAÇÕES 

CAMPINENSES 

 

6.1 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

 

6.1.1 A era digital, o encontro de gerações e o lugar da formação superior 

 

 O recorte histórico que abordaremos neste capítulo compreende um período que vai de 

2006 a 2012 e engloba os fotógrafos que denominamos da terceira geração. Este foi um tempo 

em que as redações dos periódicos paraibanos, e em particular os campinenses, já estavam 

totalmente informatizadas e os novos repórteres fotográficos que ingressaram no mercado 

encontraram uma realidade absolutamente digital. Para nós, pairavam no ar algumas 

expectativas em relação a essa fase, uma vez que os fotógrafos advindos das duas primeiras 

gerações começariam a ter contato com os jovens profissionais, todos egressos do curso de 

Jornalismo, e passariam a viver, juntos, com níveis de experiências diferentes, uma rotina que 

do ponto de vista técnico e tecnológico parecia aos neófitos nunca ter passado por processos 

de mudanças que tanto influenciaram no éthos do fotojornalismo. 

 Para Oliveira e Vicentini as mudanças no equipamento estão “umbilicalmente” ligadas 

à transição de gerações. De acordo com os autores, temos as seguintes divisões: 

 

A primeira categoria é formada por profissionais que sempre se dedicaram 
à velha forma de captação de imagens. Eles encontram grande dificuldade 
em se adaptar às novas tecnologias, como computadores e programas para 
tratamento de imagens, recursos oriundos da fotografia digital, levando-os a 
uma aposentadoria precoce.72 (OLIVEIRA; VICENTINI, 2009, p. 14, grifo 
nosso). 
 
[...] a segunda geração de profissionais do fotojornalismo, [...] participa 
ativamente da transição da fotografia analógica para a digital. Essa geração 

                                                 
72 Concordamos com os autores no que diz respeito ao receio dos profissionais mais antigos quanto ao 
manuseio de programas ou outros recursos ligados ao uso do computador. No entanto, não 
constatamos no universo pesquisado nenhum caso de fotógrafos que solicitaram aposentadoria antes 
do tempo ou tenham sido demitidos dos jornais pela falta de domínio destes componentes 
tecnológicos. 
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aprendeu por necessidade a conviver com a fotografia digital. São 
profissionais que se preparam para sobreviver no mercado fotográfico atual, 
pois dominam a fotografia analógica e buscam conhecimentos na área 
digital. Conhecimentos que se transformam muitas vezes em verdadeira 
obsessão, uma vez que esses profissionais têm plena consciência da 
importância e necessidade do mercado em relação aos dois processos, e 
sabem que somente as pessoas qualificadas permanecerão na profissão. 
 
A terceira e última categoria é a chamada geração digital, formada por 
jovens fotógrafos que acreditam que o equipamento analógico é coisa do 
passado. Essa geração tem como característica o consumismo e o cultivo do 
descartável, comuns aos dias de hoje. A preocupação em conhecer as 
técnicas antigas não faz parte do vocabulário de muitos dessa geração, que 
preferem os termos deletar, bits, dpi etc., próprios da linguagem da 
fotografia digital. (OLIVEIRA; VICENTINI, 2009, p. 16, grifo nosso). 

 

 Ainda de acordo com Oliveira e Vicentini, essa terceira categoria convive com três 

problemas atrelados à tecnologia digital. O primeiro está relacionado ao tipo de equipamento 

que é disponibilizado para estes profissionais ainda em sua fase de formação. Geralmente são 

câmeras e acessórios com recursos automatizados, que não estimulam um conhecimento mais 

apurado, que conduza o aprendiz ao domínio dessa tecnologia. Isso se dá, especialmente, 

porque os equipamentos avançados ainda custam muito caro no mercado nacional, de maneira 

que as escolas de fotografia e mesmo algumas Universidades optam por adquirir câmeras e 

acessórios mais baratos e, por consequência, com menos recursos. O segundo problema tem 

relação direta com a quantidade de imagens registradas e excluídas por essa nova geração. Há, 

nas muitas imagens capturadas, um processo de pré-edição que não tem como base critérios 

estabelecidos e que por isso mesmo leva a um desmesurado descarte de fotografias, sem uma 

reflexão mais aprimorada sobre o documento registrado. A terceira dificuldade desta geração 

pode ser uma consequência da anterior e tem a ver com a questão de armazenamento dos 

arquivos. Mesmo com o processo de pré-edição, citado a pouco, o número de imagens que 

chegam diariamente aos bancos de dados dos periódicos é de uma monta considerável, de 

maneira que os profissionais que fazem parte das outras fases de edição das fotografias 

encontram dificuldades de acondicionar esse material optando, a maioria das vezes por 

descartar as imagens. 

 Some-se a estes problemas o fato de que, com o aumento dos portais de notícias, 

blogs, redes sociais e outras modalidades digitais de disseminação de informações, que 

concorrem com os jornais impressos, a categoria de “cidadão repórter” tem se multiplicado 

muito nos últimos anos. Em paralelo ao aumento exponencial da venda de aparelhos celulares 

equipados com câmeras de excelente resolução, temos um número crescente de imagens que 
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chegam às redações produzidas por cidadãos que testemunharam e registraram algum fato e, 

de acordo com um ponto de vista estritamente pessoal, julgam que o acontecimento guardado 

em imagem merece visibilidade midiática. Não acreditamos que essa terceirização ocasional 

possa atingir proporções que afetem diretamente na empregabilidade dos repórteres 

fotográficos, uma vez que estes têm uma compreensão mais apurada daquilo que é aceitável 

pelo consumidor de notícias dos mais diversos meios de comunicação, todavia, a ditadura do 

imediatismo, dominante nesta época, pode ocasionar um certo desequilíbrio no quesito 

qualidade daquilo que é publicado. Ante essas questões, Oliveira e Vicentini (2009, p. 19) 

sugerem: 

 

Talvez a melhor solução, neste momento, seja a troca de experiências entre 
profissionais do analógico e do digital e a regulamentação da utilização das 
imagens por amadores, veículos e agências de notícias para o fortalecimento 
da fotografia e do fotojornalismo. 

 

 A proposta de compartilhamento de informações, pensando agora no campo 

estritamente fotojornalístico, nos parece uma via possível e sadia entre as distintas gerações 

de profissionais. Em artigo intitulado “O ‘DNA da fotografia’: fotojornalismo de Paulo 

Moreira – uma história de pai para filhos”, a pesquisadora e repórter fotográfica Soraya 

Venegas faz uma análise do fotojornalismo praticado por uma família de profissionais que 

tem como patriarca o fotógrafo Paulo Moreira e seus filhos Paulo Araújo, Pauty Araújo e 

Robson Moreira. Alguns aspectos merecem ser pontuados sobre o texto de Venegas: não se 

trata puramente de uma biografia familiar, mas de uma análise que perpassa questões como a 

necessidade ou não de formação para o exercício profissional; das influências que o 

fotojornalismo praticado mundo afora exerceu sobre o que é feito no Brasil; da produção de 

informação contextualizada e sua relação com a estética do flagrante, dentre algumas outras 

questões. Depois de seguir por essa trilha, amparada especialmente pelas reflexões do 

pesquisador português Pedro Jorge Sousa, a autora chega no tópico “Paulo Moreira: entre a 

criatividade e o flagrante”, onde trabalha as questões biográficas da família, com ênfase no 

trabalho de Paulo Moreira. 

 Julgamos esse artigo importante no nosso contexto, com ênfase no encontro de 

gerações de fotojornalistas, porque na tessitura do seu trabalho Venegas aponta possibilidades 

que em muito se assemelham com a conjuntura descrita pelos profissionais que compõem este 

capítulo da pesquisa. Mesmo se tratando de um relato de gerações com laços familiares, daí o 
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“DNA” no título do trabalho, o compartilhamento de informações não seu deu sempre de 

maneira tranquila: 

 

O [filho] mais velho [de Paulo Moreira], Paulo Araújo, nascido em 1962, foi 
o único a concluir a graduação em jornalismo. Escondido do pai, que não 
queria que ele fosse repórter fotográfico, Araújo começou a fotografar aos 
16 anos, com uma câmera amadora (Olimpus Trip). Com o apoio de Rufino 
Borba, ele começou na profissão como estagiário em A Gazeta de Notícias, 
onde trabalhou por dois anos, até conseguir o registro profissional e uma 
vaga em O Fluminense, por onde também passariam seus dois irmãos. Borba 
também foi decisivo para iniciação profissional de Pauty Araújo, nascido em 
1964, que ainda menor de idade, começou na Gazeta. Paulo Araújo evitava 
encontrar o pai nas reportagens externas e, para isso, contava com o apoio de 
Borba para escondê-lo. (VENEGAS, 2013, p. 52). 

 

 A autora registra, na sequência do texto, que depois de algum tempo os caminhos de 

pai e filho se encontraram e a atitude pioneira do mais velho acabou fazendo cair as divisas de 

Moreira, de tal forma que os seus irmãos, Pauty e Robson, puderam aprender as técnicas e 

práticas do fotojornalismo diretamente com o genitor. Esse compartilhamento fez de Paulo 

Araújo, Pauty Araújo e Robson Moreira repórteres fotográficos experientes, que ainda hoje 

atuam nesse campo da imagem. Algumas linhas antes Venegas (2013, p. 46-47) reflete sobre 

a formação profissional e a sua conexão com a prática. 

 

Com relação à formação profissional do jornalista brasileiro, nota-se que 
historicamente as estruturas curriculares e as exigências para emissão de 
registros profissionais tenderam a privilegiar aspectos ligados à competência 
para apuração e redação das notícias, deixando de lado questões ligadas à 
imagem fixa ou em movimento. Mesmo no período em que o diploma de 
jornalista era requisito para o exercício profissional, essa exigência era 
flexível em relação aos diagramadores, cinegrafistas e fotojornalistas, cujas 
funções eram vistas como eminentemente técnicas. Mesmo na vigência do 
decreto-lei 972/69, Moreira e seus três filhos conseguiram seus registros 
através da comprovação do exercício profissional. 

 

 Percebemos que o ponto central abordado pela autora neste artigo é o fato de que 

técnica e prática no fotojornalismo podem ser transmitidos por profissionais mais experientes. 

Não é à toa que Venegas (2013, p. 52-53) faz a seguinte menção: 

 

Em termos de trajetória profissional, Paulo Araújo, saiu de O Fluminense 
por estar envolvido em ações sindicais. A partir daí, passou anos 
fotografando assuntos diversos como freelancer para vários veículos 
noticiosos (Revistas Afinal, Cláudia, Contigo e jornais O Globo e Jornal do 
Brasil, entre outros) até ser contratado, em 1984, pelo Jornal O Dia, onde 
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está até hoje. Quanto à formação universitária, Araújo começou o curso de 
Comunicação Social em 1983, mas só conseguiu concluí-lo em 2009. 
 
“Comecei o curso, mas tive que interrompê-lo diversas vezes devido às 
frequentes trocas de horário no jornal. Resolvi retomar quando fui convidado 
para dar aulas numa universidade e tive que contar para a coordenadora do 
curso, uma ex-colega de trabalho, que ainda não estava formado. Levei uma 
bronca e resolvi voltar a estudar. Apesar da exigência formal do diploma ter 
caido [sic.] no dia em que defendi minha monografia, hoje faço pós-
graduação e pretendo, um dia, dar aulas de fotojornalismo”. (depoimento de 
Paulo Araújo a Soraya Venegas em 02 de abril de 2013). 

 

 Corroborando com os argumentos subjacentes no texto de Venegas, Lima (1989) 

expõe o seu ponto de vista que ratifica o depoimento de Paulo Araújo transcrito acima, 

acrescentando que essa cultura que estabelece critérios estritamente meritocráticos-

acadêmicos para o compartilhamento de saberes tem o seu berço na época do regime militar: 

 

Vinte e um anos de regime autoritário militar foram suficientes para colocar 
as escolas de comunicação na situação mais capenga possível. Só no limiar 
dos anos 80 é que as escolas de comunicação começaram a incluir a cadeira 
de fotojornalismo em seus currículos. Assim mesmo apenas durante um 
período e geralmente com professores sem formação ou sem prática. A partir 
do início dos anos 80 ocorreu um fato muito curioso. Os concursos públicos 
nas universidades federais e o ingresso em universidades particulares 
exigiam que os professores de fotojornalismo tivessem cursos superiores. 
Isso excluiu da universidade quase todos os profissionais atuantes que na sua 
quase totalidade não freqüentaram ou não concluíram um curso universitário 
em qualquer área. (LIMA,1989, p.32-33). 

 

 Em contraponto ao que vem sendo apresentado até então, Buitoni (2011, p. 126) 

pontua: 

 

A disciplina de fotojornalismo sempre esteve presente nos currículos 
brasileiros de graduação em Jornalismo, principalmente a partir da 
disseminação de faculdades no final dos anos 1960. Os primeiros professores 
vinham diretamente da atividade profissional – embora desejável, ainda não 
se exigia formação universitária específica. O curso de Jornalismo da Escola 
de Comunicação e Artes da USP (ECA), iniciado em 1967, teve como 
primeiro professor um fotógrafo bastante conhecido – Thomas Farkas, que 
era engenheiro de formação. A fotógrafa Vera Simonetti Racy, formada em 
ciências sociais, ministrou a disciplina de fotojornalismo durante 26 anos na 
PUC-São Paulo. 

 

 É importante ficar atento aos dados que aparecem na citação de Buitoni uma vez que, 

por mais que os referidos professores sejam experientes fotógrafos e não tenham formação na 

área, ainda assim possuem curso superior. Ou seja, o pré-requisito de um curso universitário 



355 

 

como um portal ao ensino superior é algo determinante. Queremos demarcar dois aspectos 

que julgamos significativos nesta discussão: primeiro, quanto a formação de quem ensina as 

disciplinas de Fotografia ou, mais especificamente Fotojornalismo nas Universidades, 

acreditamos que esse conhecimento acadêmico pode e deve ser plural. Para tanto, nos 

acostamos, a fim ilustrar o nosso ponto de vista, numa passagem transcrita a partir de um 

depoimento do fotógrafo João Castilho, quando ainda era discente no curso de jornalismo, ao 

repórter Tales Azzi (2003, p. 53): 

 

O mineiro João Castilho, 25 anos, teve as primeiras aulas de fotografia 
durante o curso de jornalismo na PUC (Pontifícia Universidade Católica), 
em Belo Horizonte (MG). Publicou as primeiras fotos em jornais 
laboratórios da universidade ainda como “foca” (aprendiz de jornalista). Em 
1999 decidiu trancar matrícula na faculdade e foi estudar fotografia em 
Paris, França. Além de fazer o curso, Castilho visitou exposições, participou 
de encontro sobre arte e fotografia e visitou grandes fotógrafos que moram 
na cidade, entre eles, o mestre Sebastião Salgado. “Ao pedir indicação de 
curso de fotografia, Salgado recomendou que estudasse sociologia, ciências 
políticas e assuntos de cultura geral”, conta Castilho. 

 

 O segundo aspecto tem a ver com os pré-requisitos acadêmicos exigidos para ser um 

professor da área. Ora, pelo próprio vínculo que temos com o ambiente universitário, sabemos 

da importância dos constantes aperfeiçoamentos que são requeridos de um docente com o 

objetivo supra de que estes reverberem em sala de aula, na dinâmica do processo ensino-

aprendizagem. Por outro lado, a experiência, para além das bases teóricas, é algo que tem se 

mostrado vital à construção do conhecimento profissional daqueles que buscam, em cursos de 

nível superior, conhecer, pensar, aprimorar e desenvolver as suas habilidades e competências 

a partir da relação com o professor. Em síntese, o nosso ponto de vista sobre o perfil do 

docente que transita pelo campo da imagem, para não sairmos da área e cairmos em 

generalizações por vezes perigosas, deve ter em conta dois aspectos somados em proporções 

equilibradas: a experiência (no sentido de vivência) e o conhecimento teórico. 

 Os relatos que seguem repercutem alguns dos assuntos abordados nesta primeira parte, 

acrescidos de outras informações. Ressaltamos que, em relação aos depoimentos dos 

fotógrafos, temas que foram tratados até aqui de forma direta, como as questões relativas ao 

perfil do docente da disciplina de Fotojornalismo, por exemplo, aparecem de forma muito 

subjacente, optando os egressos por falarem sempre sobre a disciplina de uma forma geral, e 

ainda assim de maneira muito discreta. Caberá a nós, no próximo capítulo, retomar esta e 

outras questões que, mesmo não sendo o tema central do trabalho, tocam o objeto central 

desta pesquisa. 
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 Na sequência, apresentaremos os quatro repórteres fotográficos que fazem parte dessa 

geração. Seguindo a trilha aberta pelos fotógrafos que os antecederam, constataremos nos 

relatos e em uma relativa porção dos trabalhos imagéticos apresentados um fotojornalismo 

que transita entre o aprendizado acadêmico sobre o ambiente da comunicação e a experiência 

compartilhada pelos repórteres fotográficos veteranos. 

 

6.2 A TERCEIRA GERAÇÃO DE FOTOJORNALISTAS QUE ATUARAM EM 

CAMPINA GRANDE  

 

6.2.1 Junot Lacet, um aprendiz da nova geração 

 

Junot Lacet de Barros Filho (imagem 255) é natural de Campina Grande, mas viveu 

os tempos livres da sua infância e adolescência entre a cidade serrana e as praias do litoral 

paraibano. Esse trânsito constante proporcionou a Junot paisagens diferentes que acabaram 

por estimular o seu olhar a sempre perceber algo novo em cada lugar, de sorte que, 

naturalmente, aprendeu desde muito cedo o que é ter uma percepção diferenciada, ou, como 

denominamos tecnicamente, um olhar descondicionado. Também desenvolveu, ainda criança, 

o hábito de pôr em quadro o que chamava a sua atenção e buscava nas revistas ilustradas, nos 

jornais ou em qualquer outro meio que tivesse fotografias inspiração para os seus 

enquadramentos imaginários. 

 

Imagem 255 – Fotógrafo Junot Lacet, em autorretrato que une profissão e lembranças da sua 
infância. 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Junot Lacet cedido ao pesquisador. 
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O interesse por imagens, e pela comunicação de uma forma geral, o conduziram para a 

graduação em Jornalismo, na Universidade Estadual da Paraíba. Quando ainda cursava o 

primeiro ano foi aprovado numa seleção para estagiar como assessor de imprensa no 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) de Campina Grande 

pelo período de um ano. Nesse tempo trabalhou na elaboração, divulgação e acompanhamento 

dos eventos promovidos pela instituição, e foi em uma dessas solenidades que, pela ausência 

do fotógrafo contratado, Junot produziu suas primeiras imagens. No dia seguinte a este 

trabalho, o assessor estagiário redigiu matéria, juntou às fotos e enviou todo material sobre o 

evento para os periódicos da cidade. Qual não foi a sua surpresa quando viu, no Jornal da 

Paraíba, uma das suas fotos estampada na capa do impresso. Essa foi a sua primeira 

experiência com um periódico campinense.   

Mas o seu início na imprensa não aconteceria no JP. No último ano do curso de 

Jornalismo, Junot foi aprovado, também a partir de uma seleção, como repórter estagiário no 

Diário da Borborema, onde viveu uma experiência de seis meses que acabou por ratificar a 

sua vocação para a área. Mas esse meio ano também foi um divisor de águas sobre o campo 

da comunicação em que Junot gostaria de atuar depois de formado. Percebeu, nas matérias 

que fez em parceria com o fotógrafo Xico Morias, que a fotografia era de fato o seu lugar na 

redação. Após a conclusão do curso no final de 2008, Junot, com 28 anos, passou a atuar 

como freelancer fazendo assessoria de imprensa e também como fotógrafo, até que em 

meados de 2009 foi convidado a voltar para o DB, agora como repórter fotográfico contratado 

do periódico. 

Fez dupla com Xico Morais, profissional que considera como o seu grande mestre no 

fotojornalismo: 

 

Quando eu comecei no fotojornalismo fiz uma verdadeira imersão nessa área 
para compreender melhor a profissão. Por consequência, acabei buscando 
referências visuais em fotógrafos brasileiros, europeus e norte-americanos e 
me dei conta de que aqui o fotojornalismo ainda era muito tradicional. Mas 
também foi nessa busca que eu percebi que ao meu lado estava um fotógrafo 
que já trabalhava para romper com esse jeito tradicional de fazer imagens. 
Xico Morais é um artista, ele não faz só fotografia, existe um algo a mais no 
que ele produz, e foi esse algo a mais que eu busquei aprender com ele. As 
dicas que Xico transmitiu para mim norteiam o meu trabalho até hoje; e as 
imagens que ele produzia, e ainda produz, passaram a ser minhas referências 
visuais.73 

 

                                                 
73 BARROS FILHO, Junot Lacet. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 05 
ago. 2015. 
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 O início da resposta de Junot nos chamou atenção, uma vez que o fotógrafo contratado 

era recém egresso do curso de Jornalismo e com alguma experiência na área. Por esse motivo 

elaboramos duas perguntas durante a entrevista: a primeira foi sobre o seu aprendizado nas 

disciplinas de Fotojornalismo I e II e se o conhecimento adquirido nelas transcendeu para a 

sua atuação no mercado; e a segunda, foi sobre as expectativas dele em relação aos colegas – 

tendo em conta que, além da convivência com Xico, Junot viveria o seu cotidiano profissional 

com repórteres fotográficos de outras empresas – e o contrário, o que o novato percebeu em 

relação a expectativa dos colegas sobre ele. As respostas seguem abaixo: 

 

As disciplinas de fotografia no curso de Jornalismo são voltadas para uma 
arte mais enraizada, que remete a base da fotografia de uma forma muito 
geral, incluindo a parte de laboratório, com revelação, ampliação etc. A 
nossa prática durante o curso não acontece na rua, como é o dia a dia de um 
fotojornalista, mas registrando paisagens, o cotidiano da Universidade 
enfim... [...]. Outro dado importante é que na minha época de curso todo 
processo que nós aprendíamos era analógico e quando eu fui para o mercado 
ele já era totalmente digital, de maneira que, como eu me considero um 
autodidata em quase tudo que faço, fui aprendendo sozinho. Ou então, 
chegava em algum colega de fotografia e perguntava mesmo: “- Olha, não 
estou conseguindo manusear esse dispositivo”, daí o fotógrafo me dizia: “- 
Proceda deste modo [gesticula neste momento], que vai funcionar”. E assim 
eu fui aprendendo. É por isso que eu sempre digo que daquilo que eu aprendi 
em fotografia e em fotojornalismo 80 a 90% foi na prática. 

 

Em resposta a segunda pergunta, Junot disse: 

 

Eu acho que a expectativa maior era minha, porque eu olhava para eles como 
meus professores, ou seja, eu tinha um respeito enorme por eles e uma 
expectativa muito grande sobre o que eu poderia aprender com eles. Óbvio 
que passava pela minha mente: “- O que eles pensam de mim”, afinal, outros 
já haviam passado e não conseguiram permanecer, mas, repito, a expectativa 
maior era minha mesmo. Eu observava muito o trabalho deles: o time para 
cada tipo de foto, o cuidado que eles tinham para não atrapalhar o registro 
dos outros colegas, por exemplo. Eu imagino que se existia alguma 
expectativa ou alguma resistência deles em relação a mim, por eu ser egresso 
da academia, isso foi diluído com a convivência e, sobretudo, quando eles 
entenderam que eu estava disposto a aprender com eles. 

 

 Julgamos importante observar como isso reverbera no trabalho de Junot Lacet. Uma 

composição mais ousada, em certa medida comum às fotografias dos repórteres mais 

experientes, é ensaiada nas imagens produzidas pelo profissional em tela, mas com uma certa 

timidez. Essa constatação denota uma tensão entre a insegurança e a vontade de fazer 

diferente, típicas de quem está começando nesta área. Junot, a semelhança de Augusto Pessoa, 
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compreende que o editor é um componente importante dentro da redação, mas pondera que, 

pelo fato de nunca ter trabalhado com um editor de fotografia, muitas vezes sentiu a sua 

criatividade e vontade de ousar serem freadas. O fotógrafo não sabe precisar pautas mais 

importantes ou áreas que tenha um gosto maior em trabalhar, para ele toda saída à campo é 

uma escola. As imagens de 256 a 259 refletem o que descrevemos neste parágrafo. 

 Paralelo ao trabalho na redação, Junot continuou fazendo assessoria de imprensa e 

passou a se dedicar a fotografia esportiva, com ênfase no surfe (imagens 260 e 261). Diz que 

trabalhar nessa última atividade foi uma válvula de escape para as tensões da rotina que 

vivenciava na redação, além de gerar um intercâmbio de informações que o fizeram crescer 

muito como profissional nesta área. “Não moro em uma cidade litorânea, mas num esporte 

como o surfe os momentos são muito rápidos e nesse quesito o fotojornalismo me ajudou 

bastante; por outro lado, alguns fotógrafos concorrentes já foram surfistas e é nesse ponto que 

a troca de informações técnicas ajuda a melhorar o nosso trabalho”. Além da Paraíba, Junot já 

registrou campeonatos no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. 

 
Imagens 256 a 259 – Observamos, nas composições que seguem, ângulos diferenciados e 
planos que privilegiam os temas a partir do ponto de vista escolhido pelo fotógrafo, dentro de 
uma estética que busca se aproximar de um fotojornalismo mais contemporâneo. Algumas 
dessas fotografias, elaboradas para integrar matérias que vão da área Policial à Esportiva, não 
foram publicadas. Fotos: Junot Lacet. 
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Imagem 257 
 

 

 
 Imagem 258 – Fotografia produzida para compor matéria sobre o uso medicinal da maconha. 
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Imagem 259 
 

 

 
Fonte: Acervo do fotógrafo Junot Lacet cedido ao pesquisador. 
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Imagens 260 a 263 – Os trabalhos autorias do fotógrafo estão divididos entre a fotografia 
esportiva e a assessoria de imprensa no campo da Política. Nas imagens que seguem temos, 
por ordem, fotografias de surfistas paraibanos treinando para campeonatos estaduais; e a 
campanha do candidato Bruno Cunha Lima, à época, pleiteando uma vaga na Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba. Fotos: Junot Lacet. 
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Imagens 262 e 263 
 

 

 

 

Fonte: Acervo do fotógrafo Junot Lacet cedido ao pesquisador. 
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Em 2010 deixou o Diário da Borborema para se dedicar a assessoria na área política. 

O fotógrafo já atuou em campanhas federais, estaduais e municipais (imagens 262 e 263), 

além de dedicar outra parte do seu tempo a uma empresa que possui no mercado de 

construção civil. Além da parceria com o fotógrafo Xico Morais, Junot compartilhou o espaço 

da redação com a primeira mulher a atuar como profissional contratada no fotojornalismo 

campinense, Katharine Nóbrega, sobre quem dissertaremos a seguir. 

 

6.2.2 Katharine Nóbrega, a primeira fotojornalista contratada a atuar na imprensa 

campinense 

 

 Nascida em Campina Grande, em 18 de março de 1986, Katharine Nóbrega da Silva 

(imagem 264) sempre gostou de arte. Ainda criança começou a aprimorar sua habilidade para 

o desenho e, em paralelo, costumava escrever histórias sobre as imagens que produzia. Na 

adolescência a ênfase do seu lazer foi se deslocando para o cinema e, principalmente a 

música. Katharine tocou MPB e Pop Rock na banda “Nois” durante alguns anos. Todas essas 

atividades, que sempre tinham uma relação coma a arte, foram sendo vividas como hobbys. 

Com a fotografia não foi diferente: 

 

Minha relação com a imagem é desde sempre. A fotografia me chamava 
atenção porque na nossa época analógica [se referindo a sua infância], com 
películas de 36 poses no máximo, o processo era caro e nem todo mundo 
tinha uma câmera, de maneira que era uma tensão na hora de fotografar: “- 
Não corta a cabeça” ou “- Não pode desperdiçar filme”, e isso sempre me 
chamou atenção, como as pessoas se relacionavam com a fotografia. Essas 
impressões passaram um bom tempo em stand-by, mas eu sempre mantive 
uma relação com essa fotografia amadora dos álbuns de família, do cotidiano 
entre os parentes, de marcar os rituais etc. Só na Faculdade é que essas 
questões vieram à tona novamente.74 

 

 Katharine entrou para o curso de Comunicação da UEPB em 2003 e foi neste contexto 

que, como ela mesma disse na entrevista, foram aceleradas algumas questões relativas à 

fotografia que estavam estagnadas nas suas memórias de infância. É interessante perceber que 

na narrativa que Katharine faz sobre o seu percurso na Universidade as disciplinas de 

Fotojornalismo aparecem como um detalhe: “Tive as disciplinas de Fotojornalismo onde 

conheci um pouco do outro lado: revelação, laboratório...”, e para por aí. De acordo com o seu 

depoimento, as experiências que adquiriu em cursos paralelos que participou enquanto 

                                                 
74 SILVA, Katharine Nóbrega da. Entrevista concedida ao pesquisador. Londrina – PR. 14 set. 2015. 
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graduanda se mostraram muito mais importantes para o seu aprendizado no campo da 

fotografia que as disciplinas acadêmicas da área. Em 2007 fez parte de uma oficina 

denominada “Leitura crítica da imagem”, ministrada pelo fotógrafo Ricardo Peixoto, da 

agência Ensaio (João Pessoa – PB); e em 2008 um curso técnico com o fotojornalista 

Rizemberg Felipe (Jornal da Paraíba - redação de João Pessoa). 

 

Imagem 264 – Katharine Nóbrega, pioneira no fotojornalismo campinense. Foto: Paulo 
Matias. 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 Ainda estudante de Jornalismo comprou uma câmera compacta avançada da marca 

Fuji, com uma lente zoom que variava a distância focal de 18 a 300 mm, e começou a 

fotografar alguns eventos que aconteciam no próprio curso. Em 2009 recebeu o convite do 

diretor de cinema André da Costa Pinto para documentar uma oficina de formação de atores 

oferecido por ele nas instalações da Faculdade. Katharine diz que como havia adquirido a 

câmera a pouco tempo ainda não dominava todos os recursos técnicos, mas mesmo assim 
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encarou essa primeira experiência. No início de 2010 concluiu a sua graduação e, com 

algumas informações referentes a um curso de Especialização oferecido pela Universidade 

Estadual de Londrina na área da fotografia, a recém egressa resolveu se planejar e, 

trabalhando como fotógrafa, poupar algum dinheiro que pudesse suprir as suas necessidades 

de deslocamento e manutenção enquanto estivesse participando da Pós na cidade paranaense. 

 No mês de março do mesmo ano em que se formou, Katharine iniciou as suas 

atividades no fotojornalismo como freelancer no Diário da Borborema, onde fez dupla com 

Junot Lacet. Em junho, ainda como prestadora de serviços, foi incumbida de registrar imagens 

para um Caderno especial sobre o São João de Campina Grande (imagens 265 e 266), 

oportunidade em que o seu trabalho repercutiu positivamente na empresa e na cidade. A 

efetivação, porém, só aconteceu no mês de outubro quando a fotógrafa, de pronto, encarou o 

que para ela foi uma das atividades mais desafiadoras: cobrir o período eleitoral que estava 

ocorrendo durante aquele ano (imagens 267 e 268). Como já afirmamos, Katharine foi a 

primeira fotojornalista contratada a atuar no mercado de impressos em Campina Grande, 

todavia, entendemos ser importante registar que no final dos anos 90 a fotógrafa Jaciara Aires 

trabalhou em parceria com o DB, especialmente para a Coluna Social do periódico, mas sem 

vínculo empregatício.   

 Retrocedendo um pouco para o seu início no jornal, a profissional diz que enfrentou 

muitos desafios, dentre os quais destaca dois. O primeiro foi de ordem técnica e tecnológica, 

não sabia operar o equipamento que a empresa possuía, um Nikon D-90, ainda assim quando 

foi indagada pelo editor Bastos Farias se sabia manusear o equipamento respondeu: “Sim, 

claro que sei”, e complementou na entrevista que nos concedeu: “Passei uma semana para 

descobrir onde variava o diafragma da câmera, mas tudo bem... [risos]”. À parte essa 

limitação velada, a conversa com Bastos, diz Katharine, precisava ser franca: “Eu não sei o 

que eu estou fazendo, eu sei que eu vou fazer. Eu quero fazer”, complementou a fotógrafa. O 

segundo desafio foi de ordem logística: Junot havia saído do DB e em pleno período eleitoral 

a repórter fotográfica era a única profissional da área atuando no periódico. Além de uma 

demanda exaustiva, numa rotina que às vezes passava das 12 horas de trabalho e mais de 10 

pautas cumpridas por dia75, Katharine não teve o privilégio, como a maioria dos outros 

fotógrafos de contar com um colega de redação como tutor. A fotojornalista nos contou que 

foi nessa fase que descobriu o quanto os colegas de profissão vinculados as outras empresas 

poderiam ser parceiros na lida. Cita Leonardo Silva, do Jornal da Paraíba, como uma das 

                                                 
75 Katharine nos contou que permaneceu nessa rotina por pouco mais de um mês, quando o Diário 
contratou uma outra fotógrafa, Nelsina Vitorino, que será apresentada na sequência. 
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pessoas que mais lhe estendeu a mão nesta fase. Quer tivesse uma dúvida sobre o manuseio da 

câmera, ou sobre como proceder em determinados eventos, como os esportivos, por exemplo, 

era a Léo que Katharine recorria. 

 

Imagens 265 e 266 – São João 2010 de Campina Grande. As fotografias abaixo são registros 
de uma das noites da festa, na ocasião em que o cantor Dominguinhos fez uma das suas 
últimas apresentações na cidade. Fotos: Katharine Nóbrega. 
 

 

 

 

Fonte: Acervo da fotógrafa Katharine Nóbrega cedido ao pesquisador. 



368 

 

Imagens 267 e 268 – O ano de 2010 foi muito intenso para a iniciante no fotojornalismo. 
Além de ter sido responsável pela cobertura da festa de São João naquele ano, também cobriu 
uma campanha política disputadíssima, com ênfase para o governo do Estado. Na primeira 
imagem, o governador eleito Ricardo Coutinho, quando discursava após a divulgação do 
resultado daquele pleito; na sequência, uma fotografia que expressa o nível de envolvimento 
do paraibano, especialmente o campinense, nas campanhas eleitorais. Para além do grotesco 
representado, a personagem em cena comunica, com o corpo e as vestes, a paixão por Cássio 
Cunha Lima, à época, candidato a senador pela Paraíba. Fotos: Katharine Nóbrega. 
 

 

 

 

Fonte: Acervo da fotógrafa Katharine Nóbrega cedido ao pesquisador. 
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Por outro lado, foi uma das poucas profissionais que contou com a assessoria de um 

editor de fotografia. No período em que a fotojornalista atuou no DB os Associados estavam 

trabalhando num regime de gerência regional, de maneira que os jornais do condomínio 

publicados na Paraíba estavam em linha direta com o Diário de Pernambuco, em Recife. De 

acordo com Katharine, o acompanhamento desse profissional, que ela não recorda o nome, foi 

fundamental no seu início de carreira: 

 

As nossas conversas não eram diárias, mas foram mais constantes no meu 
início e quando se tratava de pautas mais importantes. Geralmente a 
comunicação acontecia por e-mail, no momento que eu enviava as fotos para 
o banco de imagens do DA Press, e um aspecto relevante é que ele sabia que 
eu estava começando, então me passava informações muito valorosas sobre 
quantidade de imagens por pauta, enquadramentos mais adequados à 
algumas áreas, enfim... ele sempre foi muito solícito comigo e o 
acompanhamento dele foi vital para o meu desenvolvimento enquanto 
fotojornalista. 

 

 Retomando a constatação que fizemos em relação ao trabalho de Junot Lacet, no 

quesito de administrar o desejo de compor imagens dentro de uma plasticidade mais 

contemporânea e a insegurança de materializar essa vontade na fotografia que de fato era 

produzida, vemos nos trabalhos assinados por Katharine, e pelas fotógrafas que a sucederam, 

uma continuidade do exercício que foi iniciado com os fotógrafos mais experientes da 

segunda geração, no sentido de pavimentar um caminho que se configurasse como uma via 

que conduziria as reportagens fotográficas feitas em Campina Grande para um patamar 

radicalmente diferente daquele que tradicionalmente foi praticado na cidade (imagens 269 e 

270). Atribuímos esse fato à pelo menos dois componentes no caso do Diário da Borborema: 

a gestão compartilhada com um periódico mais experiente, no caso, o Diário de Pernambuco, 

e o acompanhamento de um editor específico para área de fotografia. 

 Ainda que neste período tenha ocorrido um melhoramento significativo nos 

equipamentos para produção de imagens e uma modernização na gestão da empresa, alguns 

aspectos ainda se constituíam amarras para o desenvolvimento de um fotojornalismo mais 

pujante. A relação entre a quantidade de fotógrafos por turno e o número de pautas a serem 

cumpridas era um dos empecilhos, uma vez que essa proporção também repercutia no 

trabalho dos repórteres de redação. Katharine expõe essa questão: 

 

Esse fator era bem complicado. Quando eu saía para cumprir uma pauta 
sempre tinha uma imagem em mente, mas quando racionalizava sobre a 
quantidade de outras pautas que ainda precisava cumprir naquele mesmo 
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expediente fazia o melhor possível dentro do que podia. Às vezes o repórter 
terminava de colher as informações para o texto que iria elaborar primeiro 
que eu, então dizia: “- Fique à vontade que ainda temos um tempo para 
voltar à redação”. Porém, quando eu dividia o tempo daquele turno e 
lembrava que outros repórteres estavam à minha espera, alguns que 
precisavam cobrir eventos com hora marcada, eu voltava com o que julgasse 
suficiente, e não necessariamente com o que queria levar. Quando a situação 
era a de permanecer o mesmo turno com um só repórter que precisava 
cumprir, por exemplo, duas ou três pautas, aí era bem complicado, porque a 
maioria das vezes o time era dele. Numa circunstância como essa, por mais 
que a vontade do repórter fosse me ajudar, ele não podia. 

 

 Um outro aspecto que marcou essa época de Katharine no fotojornalismo e que ela 

configura como um atraso para a imprensa campinense, foi a intervenção política na linha 

editorial do jornal. A profissional nos relatou que nunca recebeu nenhuma orientação 

específica sobre quem ou o que deveria ou não aparecer na imagem que produzia. Aprendeu 

sobre isso observando as publicações do dia seguinte aos seus trabalhos de campo: imagens 

que tinham qualidade técnica para publicação e estavam em consonância com o texto da 

matéria, mas que simplesmente não apareciam; cortes que, por vezes aconteciam devido a 

problemas de diagramação, mas em outros casos para omitir pessoas ou cenários das imagens, 

enfim, o cotidiano na redação foi ensinando a Katharine o que era e o que não era publicável. 

A fotógrafa diz que isso gerava uma angústia enorme nela, mas que, não sabe se por timidez 

ou insegurança, nunca conversou sobre esse assunto com os seus editores. 

 Por fim, a profissional compreende que o fotojornalismo campinense ainda estava 

muito preso à produção da chamada foto-legenda76, como se insistisse na ideia de que a 

imagem elaborada representa a verdade e não uma verdade, deixando para trás possibilidades 

outras que viabilizem não só uma comunicação, mas uma comunicação que se estabelece 

também por aspectos estéticos, por exemplo. A percepção apresentada por Katharine está em 

consonância com o que defende Kossoy (1999, p. 34-35): 

 

O dado do real, registrado fotograficamente, corresponde a um produto 
documental elaborado cultural, técnica e esteticamente, portanto 
ideologicamente: registro/criação. Trata-se, [...], de um binômio indivisível 
amalgamado na imagem fotográfica: dualidade ontológica que convive 
perenemente nos conteúdos fotográficos. (Grifos do autor).  

  

  

                                                 
76 “Fotografia, em jornais ou revistas, acompanhada de legenda mais extensa que a comum, 
descrevendo, explicando ou comentando a ilustração”. Disponível em: 
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=foto+legenda Acesso em: 27 mai. 2016. 
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Imagens 269 e 270 – Fugir figura humana para preencher o primeiro plano com cores foi algo 
inovador em alguns registros que a fotógrafa fez na IV Parada pela Diversidade Sexual, 
Humana e Cultural em Campina Grande. De igual modo, produzir uma imagem da área 
Policial onde o contexto se resume a expressão do elemento detido pela escolha de um plano 
fechado, reflete, um novo fotojornalismo que tenta se firmar na cidade serrana. Fotos: 
Katharine Nóbrega. 
 

 

 

 

Fonte: Acervo da fotógrafa Katharine Nóbrega cedido ao pesquisador. 
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Essas questões absolviam tanto o dia a dia da repórter que ela pouco sabe avaliar sobre 

a sua relação com os veteranos ou mesmo sobre o fato de ser a única mulher atuando em meio 

a um universo, à época, predominantemente masculino. Sobre esses assuntos pontua apenas 

os seguintes aspectos:  

 

Eu estava ali, junto com os outros profissionais, para aprender com eles. Se 
existia alguma barreira por eu ser formada em Jornalismo acredito que caiu 
por terra quando eles perceberam isso. Acho que a grande importância do 
curso foi me fazer compreender melhor o funcionamento da empresa e 
conseguir conversar com os meus editores numa linguagem acessível para 
ambas as partes. Agora, quanto ao fato de ser a única mulher a atuar junto 
com eles, acho que às vezes ouvi alguma piada, ou percebia aquela 
expectativa do tipo “ela não vai conseguir tal imagem porque precisa subir 
em um muro”, ou ainda aquela ideia de que mulher é cheia de frescura, não 
quer se melar etc., mas tudo sempre muito velado. Agora, eu não 
problematizava muito estas questões porque estava muito focada no 
trabalho, eu realmente precisava compreender bem aquele espaço e suas 
idiossincrasias. 

 

 Katharine nos contou que, mesmo com esse desejo de participar efetivamente da rotina 

do jornal, não gostava muito de cobrir matérias esportivas, especialmente o futebol, pelo 

desafio técnico que esta modalidade impõe; nem os trabalhos da área Policial, por ter a 

sensação de invadir o espaço de pessoas enlutadas ou em situação de constrangimento. Cita 

como exemplo, o caso de uma desapropriação que registrou e que reputa como uma das 

matérias mais marcantes no seu tempo de redação (imagens 271 e 272). “Talvez eu não tenha 

permanecido no fotojornalismo por causa da área Policial”. Katharine complementa dizendo 

que também encontrou sérias dificuldades de compatibilizar emocionalmente alguns eventos 

antagônicos que acontecem em sequência. Diz que no horário imediatamente posterior a essa 

desapropriação foi trabalhar numa pauta Política, na residência de um parlamentar, onde foi 

oferecido à imprensa um café da manhã completo. Talvez se a fotógrafa compreendesse esses 

paradoxos a partir do que Sontag (2003, p. 95) coloca, tivesse um novo fôlego para continuar 

produzindo imagens nesta área: 

 

Mostrar um inferno não significa, está claro, dizer-nos algo sobre como 
retirar as pessoas do inferno, como amainar as chamas do inferno. Contudo, 
parece constituir um bem em si mesmo reconhecer, ampliar a consciência de 
quanto sofrimento causado pela crueldade humana existe no mundo que 
partilhamos com os outros. 
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Em oposição a esses contrastes, a satisfação profissional da fotojornalista estava na fotografia 

que produzia para o caderno de Cotidiano, onde, segundo ela, descobria histórias fantásticas e 

aprendia muito com as pessoas com quem interagia (imagens 273 e 275). 

 

Imagens 271 e 272 – Desapropriação ocorrida em outubro de 2010 no bairro de Santa Rosa, 
zona oeste de Campina Grande, em cumprimento a ordem judicial. Fotos: Katharine Nóbrega. 
 

 

  

 

Fonte: Acervo da fotógrafa Katharine Nóbrega cedido ao pesquisador. 
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Imagens 273 a 275 – A fotógrafa, em contraste com a maioria dos seus colegas de profissão, 
sempre gostou de atuar nas matérias que iriam compor o caderno de Cotidiano, segundo 
Katharine, pelo que aprendia no contato com as pessoas. Nas imagens abaixo, uma 
reportagem sobre “as ceguinhas de Campina Grande”. As três irmãs, Indaiá, Maroca e Poroca, 
nomes artísticos de Francisca Barbosa, Maria Barbosa e Regina Barbosa, respectivamente, 
que foram as personagens principais do filme “A pessoa é para o que nasce” (2004), com 
direção de Roberto Berliner, além de modelos para a campanha da marca Cavalera em 2005. 
Na sequência, imagens da feira central de Campina Grande, um dos lugares preferidos pela 
fotojornalista para realizar reportagens. Fotos: Katharine Nóbrega. 
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Imagem 275 
 

 

Fonte: Acervo da fotógrafa Katharine Nóbrega cedido ao pesquisador. 
 

Em janeiro de 2011 Katharine deixou o Diário da Borborema para seguir o rumo que 

havia traçado quando finalizou a sua graduação: foi cursar uma Especialização em “Práxis do 

discurso fotográfico”, na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Concluiu essa Pós em 

2012 e foi convidada para ser professora no curso de Publicidade na Universidade Norte do 

Pará (UNOPAR), no campus de Arapongas. Atualmente, concilia as atividades docentes com 

uma licenciatura em Artes na UEL. Mesmo com uma passagem muito breve pelo 

fotojornalismo campinense, Katharine conseguiu deixar suas marcas como profissional: é 

lembrada até hoje por Bastos Farias, que foi o seu editor em Campina Grande, como uma 

repórter fotográfica exemplar; Nelsina Vitorino e Juliana Santos, que sucederam a colega, 

reputam a fotógrafa como a grande tutora delas no fotojornalismo. O que aprendeu com os 

seus pares, Katharine Nóbrega soube compartilhar sem reservas. Por ordem cronológica de 

contratação, apresentaremos na sequência um breve relato sobre a trajetória de Nelsina 

Vitorino. 

 

6.2.3 Nelsina Vitorino e a militância por um fotojornalismo com arte 

 

 O currículo acadêmico e profissional da fotógrafa campinense Nelsina Maria Vitorino 

de Araújo (imagem 276) é algo que de pronto nos chamou atenção durante a pesquisa. Com 
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34 anos de idade já cursou alguns períodos de Ciências Sociais (UFCG), concluiu os cursos 

de Jornalismo (UEPB - 2006) e Arte e Mídia (UFCG - 2007), além de uma Especialização em 

Mídia e Assessoria, pelo Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos (CESREI – 2010). 

Atuou como fotojornalista contratada no Diário da Borborema (2009-2012), no Jornal da 

Paraíba (2013-2015), e é eventualmente convidada para cooperar no Correio da Paraíba, no 

período de férias dos fotógrafos Chico Martins e Antonio Ronaldo. Desde 2007 trabalha como 

jornalista na assessoria de imprensa do Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento 

(CESED), mantenedor das Faculdades de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA), Ciências 

Médicas de Campina Grande (FCM) e da Escola Superior de Aviação Civil (ESAC). 

 

Imagem 276 – A repórter fotográfica Nelsina Vitorino é uma defensora contumaz do 
fotojornalismo com arte. 
 

 

 
Fonte: Acervo da fotógrafa Nelsina Vitorino cedido ao pesquisador. 
 

 Para além de permanecer numa rotina comum aos fotojornalistas que atuam em 

Campina Grande, a de precisar manter uma dupla jornada de trabalho com o objetivo de ter 

uma manutenção digna, sempre que lhe é permitido, a sua atividade de assessoria no CESED 
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é desenvolvida no campo da fotografia. Isso porque a fotografia, e especialmente o 

fotojornalismo, não é mais uma área nas atuações como jornalista desta profissional. 

Fotografia é a área de trabalho que Nelsina reconhece como a sua vocação, o seu dom. Pelo 

recorte temporal estabelecido neste trabalho de pesquisa, abordaremos apenas o início da sua 

trajetória no Diário da Borborema, que aconteceu entre os anos de 2009 a 2012. 

 Conforme explanamos no item anterior, com a saída do repórter fotográfico Junot 

Lacet do DB, Katharine Nóbrega ficou pouco mais de um mês trabalhando sozinha no 

periódico. Com a divulgação da vaga, Nelsina se dirigiu ao jornal com um portfólio modesto, 

produzido durante um projeto de pesquisa que participou quando ainda era graduanda de Arte 

e Mídia, na Universidade Federal de Campina Grande77. De acordo com a fotógrafa, a partir 

das imagens apresentadas e de um critério, digamos, subjetivo, o editor Bastos Farias optou 

por ela para compor a equipe da empresa: 

 

Eu julgo que quando busquei trabalho no Diário eu era mais teoria do que 
prática. Ainda assim, as poucas imagens que eu apresentei chamaram a 
atenção do editor do jornal pela qualidade técnica e, sobretudo, pelo teor 
emocional que havia naquelas representações. Eu cheguei a falar para Bastos 
na entrevista: “- Minha sensibilidade de mãe é muito aflorada”. Algum 
tempo depois que eu estava na empresa ele me disse abertamente que havia 
me dado aquela oportunidade porque viu que eu era muito emoção78. 

 

 A história do início de Nelsina no Diário da Borborema é parecida com a de Katharine 

Nóbrega em muitos aspectos: dificuldade de manusear o equipamento, dúvidas sobre como 

atuar em algumas pautas para as quais era designada etc., o grande diferencial é que a novata 

pôde contar com a ajuda da veterana, que foi uma verdadeira tutora para Nelsina. Suas 

principais fontes de referências visuais nesta época foram as imagens publicadas no Diário de 

Pernambuco, até porque o vínculo com o periódico e o DB permanecia, de maneira que a 

fotógrafa recém contratada também pôde contar com o apoio do mesmo editor de fotografia 

que trabalhou com Katharine; e imagens do fotógrafo Augusto Pessoa. É importante realçar 

uma informação que Nelsina repetiu diversas vezes durante a entrevista, a de que deve uma 

parcela significativa do seu bom desempenho no Diário da Borborema ao editor local, Bastos 

Farias: “Ele era muito preciso no que queria e a gente conseguiu estabelecer uma troca de 

                                                 
77 O projeto “Cartão Postal: uma arte jamais esquecida” foi desenvolvido junto ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Artístico-Cultural (PIBIAC / UFCG), cota 2006/2007, sob a nossa 
orientação. 
 
78 ARAÚJO, Nelsina Maria Vitorino de. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 
03 ago. 2015.  
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comunicação muito eficaz para o meu trabalho. Acho que nesse sentido a formação em 

Jornalismo também me ajudou”. 

 Como podemos perceber, essa informação é muito recorrente nos profissionais 

egressos do curso de Jornalismo da UEPB que atuaram no campo do fotojornalismo. No caso 

de Nelsina, ela destaca que as dificuldades de ordem técnica tornavam o ensino nas 

disciplinas de Fotojornalismo algo utópico; ao passo que, no curso de Arte e Mídia, além de 

conseguir suprir essa lacuna, ainda encontrou aporte teórico que lhe permitiu fundamentar seu 

ponto de vista sempre que precisava argumentar com os editores daquela empresa sobre as 

imagens que produzia. Ainda sobre a sua formação e a relação com os fotógrafos veteranos, 

Nelsina acrescenta: 

 

Com o conhecimento que eu tenho hoje, acredito que formação [superior] 
não deve ser critério determinante para a contratação de um fotojornalista. A 
bagagem que ele precisa ter vai além da formação. É preciso conhecimento 
técnico, sim, mas a sensibilidade, por exemplo, é algo que não pode faltar, e 
isso a gente não aprende em nenhuma Faculdade. [...]. Eu lembro que 
quando eu comecei, fiquei o tempo todo pensando se eu seria capaz, porque 
perto daqueles profissionais experientes, verdadeiros monstros, no sentido 
positivo da palavra, eu me sentia desafiada, mas também privilegiada. 
Caminhar com fotojornalistas que já estavam há anos em atividade, que 
sabiam macetes técnicos, como lidar com determinadas pautas, superar 
algumas dificuldades próprias à profissão foi uma verdadeira escola. Minha 
recordação mais forte dessa época é que eu observei muito esses repórteres 
em ação, e isso fez toda diferença no meu trabalho. 

 

 Nelsina diz que, a semelhança da sua tutora, foi compreendendo o que poderia ou não 

ser veiculado a partir da relação entre o que produzia e colocava no banco de imagens e o que 

era publicado no dia seguinte. A fotojornalista reflete que, como esse critério de escolha 

nunca foi claro, a “censura” ficava no plano do subentendido e isso acabava por sufocar a 

capacidade de produção do potencial instalado não só do DB, mas dos periódicos 

campinenses de uma forma geral. 

 

O nível do fotojornalismo que é feito em Campina Grande é excelente, do 
ponto de vista dos profissionais que atuam na cidade. Existe muita gente 
boa, talentosa, que tem história no fotojornalismo. Mas a maneira como a 
notícia é tratada aqui descaracteriza ela como um meio de informação e a 
configura mais como um produto mercadológico, de venda. Ora, não 
bastasse o fotógrafo, que já é um filtro, você ainda tem os editores e mais os 
interesses políticos e comerciais da empresa... o que fica para o leitor? O 
fotojornalismo praticado e publicado nos periódicos de referência não tem 
medo de expor aquilo que foi captado no calor do momento, a imagem 
flagrante. Se existem mecanismos que barram essa forma de exercer o ofício, 



379 

 

você pode ter excelentes profissionais, mas o que vai aparecer nos jornais a 
maioria das vezes vai deixar a desejar. 

 

 Essa inquietação é mais evidente em Nelsina porque, mesmo atuando num contexto de 

maior abertura para produção de imagens com um viés mais contemporâneo, conforme 

citamos anteriormente, essa geração viveu um momento de transição do ponto de vista da 

tensão entre as antigas e as novas formas de fazer fotojornalismo. Estar inserida nesse tempo 

não foi tarefa fácil para Nelsina, uma vez que o seu conceito de fotojornalismo é uma soma 

que inclui o assunto, a sensibilidade e a arte, sendo que, de acordo com a fotógrafa, quando 

este último componente é subtraído, a fotografia vira um produto mercadológico a serviço do 

espetáculo. A fotógrafa exemplifica o seu ponto de vista a partir de uma pauta que cumpriu 

para a área Policial, uma das suas preferidas79. Diz que o editor a designou para registrar um 

assassino que havia sido preso e, pelo grau de periculosidade dele, toda imprensa estava na 

expectativa de noticiar aquele fato. Ao chegar na delegacia o homicida ainda estava prestando 

depoimento ao delegado em sala reservada e os colegas de mídia esperando a saída do 

criminoso daquele local para registrar as imagens. Nelsina se adiantou e tentou fotografar o 

seu alvo a partir do buraco da fechadura, ao que foi percebida por um policial que a 

repreendeu e preencheu o orifício com papel. Ela insistiu e, com a ponta da tampa de uma 

caneta, foi emoldurando o papel até conseguir a foto (imagem 277). A fotógrafa foi a única a 

capturar uma imagem do assassino no instante do depoimento. Quando o homicida saiu da 

sala, de cabeça baixa, e conduzido às pressas pelos policiais, Nelsina fez o que ela denomina 

de fotografia clichê, aquela que todos os outros também registraram. Para a sua surpresa (e 

decepção) no dia seguinte a imagem clichê foi a escolhida para publicação. 

 O conjunto de fotografias produzidas por Nelsina, nas diversas áreas do jornalismo, 

denotam uma comparação muito recorrente feita por ela durante a entrevista: a de que a ação 

do fotojornalista é um ato de caça (imagens 278 e 279). “O fotojornalismo é caça, caça pela 

imagem. Então, eu não sou fotógrafa de fazer a foto clichê, nem de evento”. Flusser (1998, p. 

49), numa análise mais geral do ato, faz comparação semelhante: 

                                                 
79 Um aspecto que muito nos chama atenção nos fotógrafos que compõem esta terceira geração é que 
eles, mesmo tendo exercido as suas atividades num tempo mais recente, não conseguem recordar com 
facilidade pautas, com assuntos específicos, que marcaram as suas trajetórias no fotojornalismo. 
Acreditamos que esse fenômeno pode ser entendido a partir de pelo menos três vias: 1) o grande 
número de pautas cumpridas por expediente; 2) a grande quantidade de imagens produzidas por pauta, 
quer pela insegurança, típica de quem está começando na profissão, quer pela liberdade que a 
tecnologia digital permite, graças aos cartões de memória com capacidade de armazenamento muito 
superior ao número máximo de frames por bobina na época das películas; 3) A soma dos dois fatores 
já apresentados com o pouco tempo de atuação destes profissionais no Diário da Borborema.  
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Quem observar os movimentos de um fotógrafo munido de aparelho (ou de 
um aparelho munido de fotógrafo) estará a observar um movimento de caça. 
O antiquíssimo gesto do caçador paleolítico que persegue a caça na tundra, 
com a diferença de que o fotógrafo não se movimenta na pradaria aberta, 
mas na floresta densa da cultura. 

 

Imagem 277 – Na busca por uma fotografia diferenciada e que fugisse dos padrões típicos da 
área Policial registrados em Campina Grande, a repórter fotográfica conseguiu compor essa 
imagem inédita, mas que não foi publicada. Fotos: Nelsina Vitorino. 
 

 

Fonte: Acervo da fotógrafa Nelsina Vitorino cedido ao pesquisador. 
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Imagens 278 e 279 – Fora do seu horário de expediente a fotógrafa, que sempre tem o hábito 
de caminhar com a sua câmera, flagrou uma catadora de papelão que, à espera dos primeiros 
recicláveis, parecia ter esquecido o filho dentro do carrinho onde transporta a mercadoria. 
Essa imagem foi registrada por volta das 14h, a fotógrafa relatou que o sol estava deveras 
forte neste dia e não havia uma garrafa de água para matar a sede de ambos. Na outra foto, o 
olhar atento da fotojornalista capturou o consolo ante a morte, que pode ser comunicada pelo 
carro do Instituto de Perícia Científica ao fundo. Fotos: Nelsina Vitorino. 
 

 

 

 

   Fonte: Acervo da fotógrafa Nelsina Vitorino cedido ao pesquisador. 
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Outro elemento que diferencia algumas das fotografias produzidas por Nelsina é uma 

certa fixação por fazer um fotojornalismo com arte. Na área esportiva, por exemplo, o foco 

não está necessariamente nos lances de um jogo de futebol, outra área que apetece a 

profissional pelo desafio técnico que impõe (imagens 280 e 281), mas nos componentes que, 

a semelhança do que expõe Cotton, conforme citamos na Introdução deste trabalho, marcam 

muito mais um descompasso, uma postura antirreportagem, “fora do núcleo da ação” (2013, 

p. 167), que remete o leitor muito mais a condição de contemplador que de expectador. Esse 

componente de arte também se manifesta em outras áreas e com outras nuances: são as 

fotografias para os cadernos de Cotidiano e Cidades que revelam as peculiaridades de um 

povo, das cores que contrastam, das linhas e elementos que compõem a arquitetura da cidade 

(imagens 282 e 285); das reportagens Policiais, elaboradas a partir de ângulos que amenizam 

o choque da cena sem diminuir o peso da violência (imagens 286 e 289); das fotos que 

denunciam as mazelas sociais, mas, ao mesmo tempo, resguardam aqueles que padecem sob o 

jugo dessas condições (imagens 290 e 291). 

 Mesmo labutando nesse cenário de transição e encontrando, por vezes, dificuldades 

para estabelecer essa fotografia mais conceitual, que pontua um novo fotojornalismo, Nelsina 

é tida por seus antigos editores como uma profissional que conseguiu se destacar no cenário 

dos impressos campinenses. Na opinião da editora Claudeci Ribeiro: 

 

Nelsina produz imagens com um diferencial que eu acredito que venha da 
formação acadêmica que ela teve, porque além de jornalista ela também 
concluiu o curso de Arte e Mídia. É uma pessoa apaixonada pelo 
fotojornalismo e tem uma sensibilidade que transcende para os seus registros 
imagéticos. Ela é uma grande profissional.80 

 

 Entre 2010 e 2011 uma terceira fotógrafa chegaria para compor a equipe de 

fotojornalistas do DB, Juliana Santos. Assim como aconteceu com todas as profissionais que 

a antecederam, Juliana começou na área como freelancer na época em que Katharine e 

Nelsina ainda trabalhavam juntas. Em 2011, com a saída da fotógrafa pioneira, Juliana foi 

efetivada, mas a história com o jornalismo e a fotografia começaram alguns anos antes, e é 

sobre esse início que trataremos na sequência. 

 

 

 

                                                 
80 SILVA, Claudeci Ribeiro. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 20 ago. 
2015. 
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Imagens 280 e 281 – As fotografias produzidas pela repórter fotográfica na área esportiva são 
um convite a desacelerar o olhar num ambiente tão intenso de lances ligados as jogadas. Pelo 
desafio técnico que impõe, o futebol é uma das pautas preferidas (junto com as policiais) da 
fotógrafa. Fotos: Nelsina Vitorino. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da fotógrafa Nelsina Vitorino cedido ao pesquisador. 
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Imagens 282 a 285 – As fotografias produzidas por Nelsina para os cadernos de Cotidiano e 
Cidades podem ser consideradas um verdadeiro arquivo antropológico e arquitetônico para a 
cidade de Campina Grande. Fotos: Nelsina Vitorino. 
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Imagens 284 e 285 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da fotógrafa Nelsina Vitorino cedido ao pesquisador. 



386 

 

Imagens 286 a 289 – As reportagens da fotojornalista dedicadas as páginas policias do DB 
pontuam uma mudança radical na forma de registar imagens para uma área que durante toda a 
existência do periódico foi a sua marca registrada. Fotos: Nelsina Vitorino. 
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Imagens 288 e 289 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da fotógrafa Nelsina Vitorino cedido ao pesquisador. 
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Imagens 290 e 291 – Tomando emprestado o termo utilizado pelo fotógrafo Antonio 
Ronaldo, as reportagens de “denúncia social” produzidas pela fotojornalista comunicam um 
cuidado com a figura humana digno de nota. As imagens da sequência fizeram parte, 
respectivamente, de uma matéria sobre a violência contra as escolas públicas de Campina 
Grande e outra que tratou da mendicância infantil nas ruas da cidade. Fotos: Nelsina Vitorino. 
 

 

 

 
Fonte: Acervo da fotógrafa Nelsina Vitorino cedido ao pesquisador. 
 

6.2.4 Juliana Santos, uma pernambucana premiada no fotojornalismo paraibano 

 

 Maria Juliana Bezerra dos Santos (imagem 292) é a fotógrafa mais nova dessa 

geração. Nasceu em 14 de junho de 1987, na cidade de Taquaritinga do Norte (PE), onde, 

desde a mais tenra idade já brincava com as câmeras fotográficas da família, registrando todos 
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os momentos importantes da sua parentela. Aos 18 anos, quando trabalhou em um consultório 

odontológico, descobriu que a sua vocação não tinha nada a ver com ficar presa em ambientes 

fechados. Foi nesta mesma época que a pernambucana, que já havia concluído o ensino 

médio, se decidiu pelo Jornalismo. Como sempre estudou em escolas públicas, Juliana 

decidiu prestar vestibular na Faculdade do Vale do Ipojuca (FAVIP), Instituição privada que 

fica em Caruaru (PE), a 57 Km da sua cidade natal, por acreditar que não teria chances de ser 

aprovada nas Universidades públicas. Logrou êxito nesta etapa e começou o curso em 2005. 

No ano seguinte já estava engajada no jornal laboratório da FAVIP, o “Folha Livre”, atuando 

com produção de matérias em que participava com textos e imagens, a exemplo da que foi 

publicada em junho de 2006 com o título “Escoteiros de Taquaritinga participam de atividade 

nacional” (imagem 293). 

 

Imagem 292 – A fotógrafa Juliana Santos fez parte, juntamente com Nelsina Vitorino, da 
última dupla de fotógrafas do Diário da Borborema. Foto: Autoria desconhecida. 
 

 

 
Fonte: Página pessoal da fotógrafa no Facebook (Juliana Santos). 
 

 Ainda em 2006 conseguiu, através de um processo de transferência voluntária, entrar 

para o curso de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, ocasião em que precisou se 

mudar para Campina Grande. Sem muitos recursos, pediu aos pais um tempo de dois meses 

para tentar conseguir um emprego e se manter na nova cidade onde passaria a residir. Nos 
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finais de semana, quando regressava à Taquaritinga, organizava a sua agenda de maneira que 

conseguiu atuar em um jornal que circulava na cidade, o “Atitude” (imagens 294 e 295), 

durante todo o ano de 2006, e, ao mesmo tempo, fazia assessoria de imprensa para a 

Prefeitura do município (2006/2007), dando suporte ao jornal “Taquaritinga em Ação” 

(imagens 296 e 297), sempre com uma participação mais efetiva na produção de fotografias. 

Durante a semana, além do curso de Jornalismo, começou a trabalhar como recepcionista de 

uma escola particular e, algum tempo depois, como recepcionista de uma agência de 

publicidade. Nesse meio tempo, Juliana teve a sua primeira matéria publicada em um 

periódico campinense, o Jornal da Paraíba, através do projeto “Repórter do Futuro” (JP, 

03/08/2008, p. 15, Caderno Geral). Sob a orientação do professor Orlando Ângelo, a futura 

jornalista redigiu e fotografou a “Festa das Dálias”, que acontece anualmente em sua cidade 

natal entre os meses de junho e julho (imagem 298 e detalhe). 

 

Imagem 293 – Matéria no “Folha Livre”, uma das primeiras publicações de Juliana Santos 
quando graduanda de Jornalismo pela FAVIP, em 2006. A trajetória da fotógrafa é marcada 
pela versatilidade que ela tem de transitar entre o texto e a imagem, se configurando como 
uma jornalista típica do século XXI. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

Fonte: Arquivo da fotógrafa Juliana Santos cedido ao pesquisador. 
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Imagens 294 e 295 – Ainda em 2006, Juliana atuou no jornal “Atitude”, um periódico mensal 
que circulou em Taquaritinga do Norte durante alguns anos. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da fotógrafa Juliana Santos cedido ao pesquisador. 
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Imagens 296 e 297 – Juliana também trabalhou como assessora de imprensa para a Prefeitura 
Municipal de Taquaritinga do Norte na equipe do “Taquaritinga em Ação”, um informativo 
que divulgava ações da gestão em nível local a partir do trabalho de cada Secretaria. 
Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da fotógrafa Juliana Santos cedido ao pesquisador. 
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Imagem 298 e detalhe – Dando continuidade aos trabalhos como aprendiz de jornalista, 
Juliana publicou em 2008 a sua primeira matéria em um periódico campinense. O trabalho fez 
parte de um projeto do Jornal da Paraíba intitulado “Repórter do Futuro” e tratou sobre a 
“Festa das Dálias”, que acontece anualmente na cidade natal da fotógrafa. 
 

 

 

 

 
Fonte: Acervo digital do Jornal da Paraíba. 



394 

 

No ano de 2010, ao final dos três meses de teste na agência de publicidade em que 

estava trabalhando, Juliana tomou conhecimento de uma seleção que o Diário da Borborema 

estava fazendo para contratação de repórteres estagiários e decidiu participar do processo. Já 

na primeira fase, quando foi entrevistada pelo editor Bastos Farias e mais dois outros 

profissionais da empresa, citou os seus trabalhos anteriores na área de jornalismo, destacando 

algumas imagens que havia produzido para a Prefeitura de Taquaritinga e que posteriormente 

haviam sido publicadas no Diário de Pernambuco. Juliana narra o desfecho dessa história: 

 

Fui chamada por Bastos para uma reunião assim que o DB concluiu a 
primeira etapa da seleção, daí pensei: “- Puxa vida, será que não fui 
aprovada já na primeira etapa?”. Então o editor me explicou: “- Juliana, você 
citou na entrevista que já tem experiência na área de fotografia e nós estamos 
com um problema aqui na empresa. A fotógrafa que foi contratada para 
compor a equipe com Katharine [se referindo a Nelsina Vitorino] sofreu um 
acidente de trânsito e precisará ficar três meses afastada. Você quer ficar na 
vaga dela durante esse período?”. E complementou: “- Só mais duas 
informações: primeiro, você terá de desistir da seleção para repórter que está 
participando; e segundo, eu não posso garantir que você permanecerá na 
empresa após o retorno de Nelsina, mesmo porque você estará sendo 
avaliada neste período uma vez que eu ainda não conheço as suas imagens, 
estou confiando nas informações que você passou para mim na entrevista”. 
Eu respirei fundo, pensei, conversei com meus pais e decidi aceitar a 
proposta. O que aconteceu depois da minha decisão? Quando o retorno de 
Nelsina estava próximo de acontecer ela necessitou de mais tempo para a 
reabilitação e entrou com um novo atestado médico; e Katharine pediu 
demissão para cursar uma Pós em Londrina. Resultado: eu, mesmo faltando 
pouco para concluir o curso de Jornalismo mas sem quase nenhuma 
experiência em um periódico do porte do DB, fui contratada como 
fotojornalista para atuar sozinha até a volta de Nelsina.81 

 

Desse episódio em diante a trajetória de Juliana Santos seria muito parecida com a de 

Katharine Nóbrega no seu começo: dificuldades no manuseio com o equipamento; dois turnos 

de trabalho, chegando a cumprir mais de 10 pautas por dia; e o apoio dos colegas de empresas 

concorrentes - cita especialmente Leonardo Silva e Nicolau de Castro82. A única diferença 

entre as duas profissionais é que Katharine já era graduada quando começou no Diário e 

Juliana ainda precisava dar conta do seu Trabalho de Conclusão de Curso, que geralmente 

costumava escrever entre as noites e as madrugadas. Avaliando o começo da profissão como 

                                                 
81 SANTOS, Maria Juliana Bezerra dos. Entrevista concedida ao pesquisador. João Pessoa – PB. 15 
ago. 2015. 
 
82 Juliana diz que Katharine, sua companheira no DB, também ajudou muito nesta fase, mas como os 
turnos eram diferentes elas não se encontravam muito. Ainda assim, a fotógrafa descreve os poucos 
momentos que teve com a profissional pioneira foram fundamentais para o desenvolvimento dos seus 
trabalhos no periódico. 
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fotojornalista, Juliana pontua dois aspectos que marcaram esse processo: o primeiro está 

relacionado a influência que a sua formação acadêmica teve quando ela caiu em campo; e o 

segundo tem relação com o acompanhamento do editor Bastos Farias enquanto a fotógrafa 

esteve no DB: 

 

Minha formação acadêmica me ajudou muito mais a compreender as funções 
dentro da empresa e a ter uma comunicação de qualidade com os meus 
colegas de redação, que a ser uma repórter fotográfica. As disciplinas de 
Fotojornalismo para mim foram tão importantes quanto as outras, até porque 
eu ainda não havia me decidido em definitivo por essa área, então não 
significou nada de muito especial. Hoje, pensando a fotografia aplicada ao 
fotojornalismo, eu posso dizer o seguinte: eu nunca fiz um curso de 
fotografia na área e eu não pretendo fazer uma Pós em fotografia. Sabe por 
que? Porque fotojornalismo se aprende na rua, fazendo. Eu não aprendi 
fotojornalismo estudando, 80% do que sei eu aprendi fazendo. Outro ponto 
muito significativo na minha carreira foi o acompanhamento de Bastos 
Farias. Ele me ensinou muito: sempre teve um diálogo aberto comigo sobre 
o que esperava das minhas imagens, mas, ao mesmo tempo, me passava 
macetes de como conseguir as fotos que ele queria: “- Olha Juliana, usa a 
sensibilidade na hora de capturar as imagens; nunca fica do mesmo lado que 
a maioria dos outros fotógrafos estão, busca um ângulo diferente e que 
comunique melhor...”. Para exemplificar de maneira prática: eu, no começo 
da carreira, detestava a área Policial, porque eu só conseguia ver o morto, a 
tragédia focada no cadáver. Daí Bastos me disse: “- Mas não é nisso que 
você tem que fixar a sua atenção. É no ambiente como um todo, a família, o 
lugar, as ações ao redor do cadáver...”, daí eu comecei a trabalhar as 
matérias Policiais com um outro espírito, de tal forma que passou a ser uma 
das minhas preferidas. E assim eu fui aprendendo fotojornalismo. 

 

 Com o retorno de Nelsina Vitorino, pouco mais de um mês depois da contratação de 

Juliana, a rotina ficou mais tranquila. A novata assumiu o turno da manhã, que abrange, 

dentre outras, as pautas Policiais, e Nelsina ficou com o turno da tarde, uma vez que o seu 

trabalho de assessoria no CESED acontecia em sistema de horário corrido durante as manhãs. 

Ainda assim, em linha com o que Katharine observou, a relação entre a quantidade de pautas 

a serem cumpridas por período de trabalho e o número de fotógrafos disponíveis, compromete 

a qualidade do fotojornalismo que é feito em Campina Grande. Falando sobre Leonardo Silva, 

por exemplo, Juliana Diz: 

 

Por não ser natural da cidade eu não conhecia os fotojornalistas que atuavam 
em Campina, aliás, conhecia poucos, Leonardo Silva era um deles. Uma vez 
ele foi convidado para dar uma palestra quando eu ainda era aluna de 
Jornalismo e a partir de então eu passei a admirá-lo como profissional. 
Quando eu comecei a atuar, e me percebi lado a lado com Léo, eu fiquei um 
pouco sem chão. Ser concorrente de Leonardo Silva, no sentido de ele 
trabalhar em uma empresa e eu em outra, era algo muito distante para mim, 
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surreal. Ora, um profissional da envergadura dele, a gente que convive de 
perto sabe, poderia produzir imagens bem melhores que as que ele assina, e 
para isso não seria necessário mais capacitação ou equipamento, e sim mais 
tempo. Eu sofri muito com isso, queria fazer algo diferente, conforme Bastos 
me orientava, mas cadê tempo? Às vezes me perguntam sobre dirigir 
imagens em fotojornalismo e quando eu lembro da minha rotina em 
Campina Grande, nossa, você mal tem tempo para cumprir as pautas, 
imagina para dirigir imagens... 

 

 Diferentemente dos outros profissionais apresentados neste capítulo, Juliana conseguiu 

recordar pelo menos duas pautas que foram marcantes na sua carreira, ambas na área Policial. 

A primeira foi a prisão do jogador de futebol Marcelinho Paraíba, que aconteceu no final de 

2011 em Campina Grande. Esse acontecimento marcou a trajetória de Juliana muito mais pela 

repercussão, que pelo protagonista. É que uma das imagens produzidas por ela foi capa do 

Diário de Pernambuco, empresa que, nas palavras da fotógrafa, é seu “sonho de consumo” 

(imagem 299). A outra reportagem que se tornou inesquecível para a fotojornalista foi sobre 

uma família que já havia perdido dois filhos assassinados por envolvimento com drogas e o 

terceiro, à época, estava em uma clínica de recuperação (imagem 300). As duas matérias 

foram publicadas em dezembro de 2011. Juliana diz que se sentia instigada a cobrir as 

matérias dessa área com mais gana porque percebia, ocasionalmente, que alguns poucos 

colegas de profissão, e às vezes os próprios personagens das matérias, não acreditavam que 

ela fosse capaz de dar conta do serviço por ser mulher, todavia, essas constatações, que 

ficavam num campo mais subjetivo, nunca incomodaram ou intimidaram a fotógrafa. 

 Ainda que o gosto pessoal de Juliana se voltasse para as notícias policiais, a 

fotojornalista transitou no seu período de Diário da Borborema por outras áreas com o mesmo 

esmero profissional, quer fosse uma matéria para o caderno de Cotidiano ou de Classificados 

(imagens 301 e 302). Não fosse verdade o nosso ponto de vista, Juliana não teria recebido, 

em dezembro de 2011, o prêmio AETC na categoria fotojornalismo (cf. imagem 39) com a 

fotografia intitulada “Calçamento de areia” (imagens 303 e 304). O olhar atento da fotógrafa, 

que estava seguindo em viagem para cumprir uma pauta fora de Campina Grande, viu, numa 

situação do cotidiano, a possibilidade de uma história: Um caminhoneiro, que tentava 

desatolar o seu veículo de um buraco no calçamento, ao lograr êxito na sua tarefa cai, ele 

mesmo, dentro da abertura, ocupando o lugar antes preenchido pelo seu caminhão. A cena, 

capturada em plano aberto, que apresenta a conjuntura da história, como a reação das pessoas 

em volta, fez toda a diferença na imagem. 

 Esse foi o último prêmio recebido pelo Diário da Borborema, que fechou as portas em 

2 de fevereiro de 2012. Nelsina Vitorino e Juliana Santos, as duas últimas fotógrafas do DB, 
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credenciadas pelo excelente desempenho que tiveram no jornal, seguiram no campo do 

fotojornalismo. A primeira foi contratada no ano seguinte pelo Jornal da Paraíba para 

substituir ninguém menos que Nicolau de Castro, que havia se aposentado; e Juliana Santos 

foi atuar como fotógrafa na assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de João Pessoa 

(imagens 305 e 306), onde permanece até momento. 

 

Imagem 299 – A prisão do jogador de futebol paraibano Marcelinho Paraíba, à época atuando 
no Sport Clube do Recife, repercutiu em todo o país. Uma das fotografias que Juliana 
produziu para o Diário da Borborema acabou virando capa do Diário de Pernambuco, na 
edição publicada em 01 de dezembro de 2011. 
 

 

Fonte: Arquivo da fotógrafa Juliana Santos cedido ao pesquisador. 
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Imagem 300 – A fotojornalista cumpriu, em dezembro de 2011, uma pauta que marcou muito 
a sua trajetória como profissional. No período imediatamente posterior ao natal daquele ano, 
registrou o caso de uma família que estava sendo paulatinamente destruída pelo envolvimento 
com drogas. A matéria foi publicada com uma foto-legenda de capa. Reprodução: Paulo 
Matias. 
 

 

 
Fonte: Arquivo da fotógrafa Juliana Santos cedido ao pesquisador. 
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Imagens 301 e 302 – Juliana nos contou que mesmo tendo preferência pelas pautas policiais 
sempre se empenhou em cumprir todas as reportagens que lhe eram propostas com a mesma 
responsabilidade. Os trabalhos apresentados abaixo foram diagramados para os cadernos de 
Cotidiano e Classificados, respectivamente. Reprodução: Paulo Matias. 
 

 

 

 

Fonte: Arquivo da fotógrafa Juliana Santos cedido ao pesquisador. 
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Imagens 303 e 304 – Uma cena do cotidiano que, não fosse o olhar atento da fotógrafa, teria 
passado despercebida. A fotografia intitulada “Calçamento de areia” foi primeiro lugar no 
prêmio AETC 2011 na categoria fotojornalismo. Na sequência, a fotógrafa no dia da 
premiação acompanhada do editor Bastos Farias (ao centro) e o jornalista, também premiado, 
Severino Lopes (a direita). Fotos: (303) Juliana Santos e (304) Júlio César.  
 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da fotógrafa Juliana Santos cedido ao pesquisador. 
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Imagens 305 e 306 – Com o fechamento do Diário da Borborema em fevereiro de 2012 
Juliana, como fotojornalista premiada, foi rapidamente incorporada a assessoria de imprensa 
da Prefeitura Municipal de João Pessoa, onde acompanha a agenda do prefeito Luciano 
Cartaxo (de camisa azul na primeira imagem) e registra as obras da gestão em curso. Fotos: 
Juliana Santos. 
 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da fotógrafa Juliana Santos cedido ao pesquisador. 
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No capítulo seguinte apresentaremos panoramas e rotinas compartimentalizadas de 

cada geração, acrescidos de algumas informações, para, em seguida, tecermos algumas 

análises de ordem mais geral sobre a história do fotojornalismo em Campina Grande, com 

ênfase nos profissionais que atuaram na cidade entre os anos 1960 a 2012. Para tanto, 

partiremos de uma base essencialmente descritiva, fundamentada nas imagens produzidas e 

nos relatos sobre cada fotógrafo, apresentados nos capítulos 3, 4 e 5 deste trabalho de 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 7 

 

SISTEMATIZANDO OS DADOS 

E REFLETINDO SOBRE OS CENÁRIOS 

 

7.1 À GUISA DE UM ÚLTIMO CAPÍTULO  

 

A medida que esta pesquisa foi tomando corpo percebemos que a quantidade de 

informações apresentadas tornou o trabalho muito extenso, de maneira que a essa altura do 

texto entendemos ser importante, antes de partirmos para uma análise mais geral do conteúdo, 

dedicar algumas linhas a breves retrospectivas dos dados apresentados nos capítulos 3, 4 e 5, 

com o objetivo de não somente trazer à memória o que foi exposto até então, mas também de 

acrescentar alguns dados que julgamos significativos na conjuntura desse mapeamento. 

 Entendemos que a melhor estrutura para alcançar esse primeiro objetivo do capítulo 

em tela é mostrar as informações referentes a cada geração a partir de resumos sistematizados 

que contemplem um panorama geral dos fotojornalistas atuantes somado a rotina de trabalho 

própria de cada período e, somente depois, tecermos alguns comentários com vistas a analisar 

os dados sintetizados. É importante realçar que todas as informações contidas nestas 

descrições são oriundas das entrevistas que fizemos com cada participante desta pesquisa, 

conforme citamos no capítulo 1 deste trabalho. Segue, abaixo, os dados em concordância com 

o que anunciamos: 

 

7.1.1 Panorama dos fotojornalistas que atuaram na primeira geração 

 

 A partir do critério estabelecido na Metodologia deste trabalho, dividimos a pesquisa 

por gerações de fotojornalistas que iniciaram a sua trajetória profissional em épocas distintas. 

Para esta, que consideramos a primeira geração, o recorte vai de 1960 a 1985, período que 

contemplou a atividade com ênfase no contexto histórico. Também seguindo o critério de 

estabelecer como marco inicial do fotojornalismo na cidade o primeiro fotógrafo contratado 

para a função, apresentamos, por ordem cronológica, os seguintes repórteres fotográficos: 

José Valdi de Lira, Aluísio Alves do Nascimento, Marcelo Marcos da Silva, Eudes Villar, 

Nicolau de Castro Sousa, Nilton Wanderley Gomes Ribeiro, Francisco Martins de Oliveira, 

Carlos Alberto Santos e Cláudio de Goes Nogueira Filho. 
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 Destes nove fotógrafos sete são paraibanos, sendo quatro naturais de Campina Grande, 

dois do sertão do estado e um do agreste. Nicolau de Castro é cearense e Carlos Alberto 

nasceu no estado do Rio Grande do Norte. A maioria dos profissionais que não nasceram na 

cidade serrana migraram para Campina ainda crianças ou muito jovens. Todos moram no 

município há mais de três décadas. Conforme já citamos, do grupo, o único profissional que 

não está vivo é Eudes Villar, que faleceu em 1998. 

 Sobre o grau de escolaridade dos fotógrafos desta geração, temos uma variação maior 

entre a 2ª fase do ensino fundamental e o ensino médio, assim distribuídos: alfabetizado – 

Eudes Villar; ensino fundamental (2ª fase) completo – Marcelo Marcos da Silva e Carlos 

Alberto Santos; ensino médio incompleto – José Valdi de Lira e Nilton Wanderley Gomes 

Ribeiro; ensino médio completo – Aluísio Alves do Nascimento e Nicolau de Castro Sousa. 

O fotógrafo Cláudio de Goes Nogueira Filho concluiu o curso de Comunicação Social, com 

habilitação em Jornalismo, no ano de 1981. Durante toda a primeira fase da sua formação 

Cláudio trabalhou como repórter de redação, o contato com a fotografia dentro dos jornais 

ainda era uma atividade oficiosa. A profissionalização como repórter fotográfico só aconteceu 

em 1985, quando o jornalista já não tinha mais vínculo com periódicos impresos. Francisco 

Martins de Oliveira também possui curso superior, mas na área de Direito. Começou e 

concluiu a graduação já atuando no fotojornalismo campinense. 

 O aprendizado na área da fotografia para esta geração de profissionais se deu 

fundamentalmente com outros fotógrafos que já atuavam no mercado, especialmente com a 

fotografia Social. Foi nos estúdios de fotografia que aconteceu a formação do laboratório à 

câmera, geralmente nesta ordem. Ainda sobre o aprendizado na fotografia, temos algumas 

especificidades: Nilton Ribeiro aprendeu o ofício com o pai e o avô paterno; Carlos Santos se 

formou fotógrafo com o pai e a mãe; Francisco Martins teve as suas primeiras lições quando 

servia o Exército, no Pelotão de Investigações Criminais; e Marcelo Marcos foi o único do 

grupo que aprimorou o conhecimento adquirido de forma autodidata já inserido na redação do 

Diário da Borborema. Todos entendem que fotografia só se aprende fazendo, a melhor escola 

é a prática. Quanto ao aprendizado específico no fotojornalismo, esse conhecimento foi sendo 

passado de um para o outro pela ordem de chegada nas redações. Decorre desse fato que, 

mesmo trabalhando em empresas concorrentes, os repórteres fotográficos sempre 

conseguiram manter um relacionamento profissional excelente. 

 O tempo de atuação nos jornais variou muito. Valdi Lira e Nilton Ribeiro foram os que 

tiveram um percurso menor de trabalho, ainda assim cada um deles trabalhou pelo menos 10 

anos no fotojornalismo. Dentre os que atuaram por mais tempo temos Aluísio Alves e Nicolau 
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de Castro, o primeiro com 45 e o segundo com 39 anos de profissão. Como nessa primeira 

fase era difícil conseguir profissionais que conhecessem o processo fotográfico por completo, 

incluindo a parte de laboratório, era muito comum que os fotógrafos, pela oferta de trabalho, 

transitassem entre as empresas que tinham redação na cidade. Os dois profissionais que 

permaneceram por mais tempo em um mesmo periódico foram Carlos Alberto, por 26 anos no 

Diário da Borborema, e Nicolau de Castro, com 24 anos de Jornal da Paraíba. A maioria dos 

repórteres fotográficos precisou desenvolver alguma atividade paralela à redação no campo da 

fotografia, como forma de complementar a renda. Nicolau de Castro e Carlos Alberto foram 

os únicos que se dedicaram exclusivamente ao trabalho vinculado ao jornal, ainda assim, por 

um curto período de tempo, o primeiro foi proprietário de um pequeno trailer de lanches que 

funcionava junto à sua residência. 

 

7.1.2 Sobre a rotina dos fotojornalistas da primeira geração 

 

 Durante esse período em que a primeira geração atuou a descrição da rotina nas 

redações é comum à todas as empresas de comunicação. Constatamos apenas uma exceção, 

que consiste nos três primeiros anos em que Valdi Lira exerceu a profissão como único 

fotojornalista contratado do Diário da Borborema. O fotógrafo trabalhava nos turnos manhã, 

tarde e, quando havia partidas de futebol ou festas que seriam registradas pela colunista 

social, entrava pela noite. Valdi costumava ampliar as imagens em qualquer horário vago 

entre os expedientes, inclusive durante as madrugadas. Fazia esse trabalho no laboratório do 

jornal ou no que possuía em casa, de maneira que, como relatou o fotógrafo, chegava a ficar 

dias sem dormir.  

 Quando os periódicos começaram a contratar mais de um profissional para atuar na 

área do fotojornalismo, no ano de 1967, a rotina passou a ser a seguinte: o repórter fotográfico 

do turno da manhã trabalhava das 8 às 13h; e o do turno da tarde, das 13 às 18h, 

permanecendo a possibilidade de fazer hora extra a noite em dias de futebol ou trabalho para a 

Coluna Social. Por vezes havia troca de turnos a cada semana, para que os fotógrafos 

pudessem vivenciar pautas diferentes. Quando a equipe já tinha uma certa experiência, os 

turnos poderiam permanecer fixos para os profissionais. Para matérias extraordinárias, como 

acidentes automobilísticos que aconteciam de madrugada, por exemplo, o fotógrafo deveria 

estar disponível. A qualquer hora um veículo da empresa buscaria o profissional em casa para 

cobrir esse tipo de reportagem. 
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 Quando o fotógrafo chegava à redação pela manhã o editor se reunia com a equipe, 

orientava sobre as matérias daquele expediente e enviava os repórteres à campo. Não existia 

pauta específica para o fotógrafo. Como constatamos no capítulo 5, somente a terceira 

geração de fotojornalistas experimentou trabalhar sob a supervisão de um editor de fotografia, 

isso circunscrito apenas aos profissionais do Diário da Borborema. Muito raramente os 

fotógrafos da primeira geração participavam das reuniões de maneira efetiva, e, sendo assim, 

pouco contribuíam na discussão sobre as abordagens que seriam dadas aos temas. Apenas 

quando o editor entendia que uma orientação mais específica seria necessária aos fotógrafos 

era que tratava com os profissionais sobre as peculiaridades da reportagem. Invariavelmente, 

o responsável pelo turno da manhã ficava com a área preferida pela maioria dos fotógrafos 

dessa geração, a Policial. O restante do dia era dedicado aos demais Cadernos. No regresso à 

redação, entre 11 - 12h, o fotojornalista que havia saído por volta das 9h, entrava no 

laboratório do jornal para revelar e ampliar as imagens que seriam entregues até às 13h. A 

rotina era semelhante para o profissional do turno da tarde. O expediente só sofria alguma 

alteração, além das já citadas referentes ao turno da noite, quando acontecia algo 

extraordinário, como foi o caso, por exemplo, da atuação do grupo de extermínio “Mão 

Branca” em que o fotógrafo Nicolau de Castro precisou dormir durante alguns meses nos 

bancos da Delegacia de Polícia. 

 Todos os jornais que circulavam em Campina Grande neste período, quer os que 

tinham matriz na cidade, quer os que atuavam através das sucursais, possuíam laboratório 

próprio de revelação e ampliação em preto e branco. O material (películas, papéis 

fotográficos, químicas etc.) era adquirido direto nos fabricantes ou em alguns 

estabelecimentos comerciais do ramo na cidade. Decorre dessa rotina a necessidade dos 

profissionais que atuaram neste período entenderem o processo desde a captura da imagem até 

a revelação da película, ampliação para o papel fotográfico e secagem das fotografias. O uso 

dos laboratórios estava em consonância com o expediente de cada fotógrafo. Essa rotina foi 

radicalmente modificada no Diário da Borborema após o episódio em que a gráfica do jornal 

foi depredada, em 1970, conforme detalhamos no Capítulo 2. A partir de então, as imagens 

finalizadas deveriam ser postadas junto com as reportagens em lotes que eram enviados para 

João Pessoa, onde o jornal passou a ser impresso. Esses lotes saíam de Campina Grande em 

três horários distintos: às 13h, às 19h e, o último, às 00h. Alguns fotógrafos contaram que um 

dos maiores problemas era relativo a este lote da meia noite, porque quando uma partida de 

futebol era prorrogada ou uma festa se estendia, eles tinham pouco tempo para trabalhar as 
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imagens em laboratório, de maneira que era comum algumas fotografias chegarem apagadas 

na capital porque não haviam passado por um processo químico de fixação adequado. 

 Permanecendo na pauta das limitações, temos o item equipamento fotográfico. Lima 

(1989, p. 50), escrevendo no final dos anos 80, relata: 

 

Hoje, o fotógrafo de imprensa não carrega uma bolsa com menos de cinco 
quilos, mesmo porque ele pode, em três saídas seguidas, no mesmo dia, 
necessitar de lentes inteiramente diferentes. Mesmo quando sai à rua não tem 
precisão sobre o que vai fazer e por isso tem uma gama muito grande de 
objetivas. 

 

Definitivamente essa não era a realidade dos profissionais que atuaram em Campina 

Grande no período em tela. Assim como acontecia com a rotina e os laboratórios, os 

equipamentos também eram os mesmos nos diferentes periódicos. Dos anos 60 até a segunda 

metade da década de 70 a câmera utilizada nos jornais foi a Yashica Mat (com película de 

médio formato, medindo 6x6 cm e 12 poses por rolo) e um flash eletrônico da marca Frata. 

Depois desse período, as empresas aderiram as câmeras de película menor (35 mm, com até 

36 poses e cada frame medindo 24x36 mm). Predominou o modelo Pentax K-1000, com uma 

objetiva 50 mm (que proporciona um campo de visão de 46º, muito próximo do olho humano) 

e um flash eletrônico portátil da marca TRON. Isso era tudo. Para tornar a situação ainda mais 

desafiadora, os profissionais normalmente dispunham de dois rolos de filme, no período da 

câmera de médio formato (24 poses no total); e, já na época da Pentax, uma bobina com 36 

poses por expediente. Ainda assim, os fotógrafos relataram que era comum ouvir reclamações 

dos editores ou supervisores de almoxarifado pelo fato de não terem retornado para a redação 

com película sobrando do expediente. Geovaldo Vieira de Carvalho, que atuou como editor na 

maioria dos periódicos citados nesta pesquisa confirma essa informação: “[A relação do 

fotógrafo] com o editor era sempre conflituosa, a começar pela solicitação de filmes para 

trabalhar. Os jornais limitavam a quantidade e isso não permitia a produção do fotógrafo”83. 

Esses dados variam proporcionalmente para a segunda geração, uma vez que, neste 

período subsequente, ainda permaneceu a mesma rotina por um tempo considerável, graças a 

continuidade do uso dos laboratórios existentes nas redações. O processo de mudança técnica 

e tecnológica na área fotográfica que ocorreu nesta próxima fase se deu num espaço de tempo 

                                                 
83 CARVALHO, Geovaldo Vieira de. Entrevista online concedida ao pesquisador. Campina Grande – 
PB. 26 ago. 2015. 
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muito curto, uma vez que os primeiros investimentos de modernização que aconteceram nas 

empresas foram dirigidos à informatização das redações. 

 

7.1.3 Panorama dos fotojornalistas que atuaram na segunda geração 

 

 Neste tópico sintetizaremos e acrescentaremos algumas informações sobre o perfil dos 

fotojornalistas que atuaram em Campina Grande, no recorte temporal que vai de 1986 a 2005. 

Por ordem cronológica de contratação, apresentamos os seguintes profissionais: Francisco de 

Assis Medeiros, Leonardo dos Santos Silva, Francisco Antônio de Morais, Augusto Cesar 

Cunha Pessoa, e Antonio Ronaldo Pereira do Nascimento. 

 Todos os fotógrafos desta geração são paraibanos e, a semelhança dos que foram 

apresentados no item anterior, os que não são naturais de Campina Grande, chegaram na 

cidade ainda muito jovens e já convivem no município há quase três décadas. Francisco 

Antônio de Morais, nascido em Patos (PB), veio morar na cidade serrana em 1989; e Antonio 

Ronaldo Pereira do Nascimento, que nasceu em Queimadas, região metropolitana de Campina 

Grande, pela proximidade entre os municípios (14 km entre as duas cidades) pode ser 

considerado um campinense. 

 Um aspecto que nos chamou atenção nestes cinco fotógrafos foi a relação entre o grau 

de escolaridade e o aprendizado na área da fotografia. Sobre o nível de formação temos: 

ensino médio completo: Leonardo dos Santos Silva e Francisco Antônio de Morais; terceiro 

grau incompleto (curso de Jornalismo): Augusto Cesar Cunha Pessoa; terceiro grau 

completo (curso de Jornalismo): Francisco de Assis Medeiros; terceiro grau completo 

(curso de Jornalismo) com pós-graduação lato sensu (Produção Gráfica): Antonio Ronaldo 

Pereira do Nascimento. É oportuno recapitular que estes profissionais atuaram no período 

selecionado para esta geração em dupla com os seguintes fotógrafos: Leonardo Silva com 

Nicolau de Castro (ensino médio completo) no Jornal da Paraíba; Francisco Morais com 

Carlos Alberto (ensino fundamental – 2ª fase – completo) no Diário da Borborema; e Augusto 

Pessoa (1998-1999), substituído por Antonio Ronaldo (1999 até o momento) com Chico 

Martins (terceiro grau completo – curso de Direito), no Correio da Paraíba (CP). Assis 

Medeiros atuou sozinho por um curto espaço de tempo na Gazeta do Sertão; e no estatal A 

União, Aluísio Alves como fotógrafo oficial e Cláudio Goes (terceiro grau completo – curso 

de Jornalismo) extraoficialmente. 

 Mesmo com uma proporção maior de fotógrafos egressos do meio acadêmico, o 

aprendizado na área se deu fundamentalmente da mesma forma que na geração anterior. Os 
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novos profissionais foram tutoreados por outros fotógrafos que já desenvolviam as suas 

atividades em áreas diversas. Todavia, pelo menos dois diferenciais importantes puderam ser 

identificados: 1) os que cursaram Jornalismo, ou tiveram passagem pelo curso – caso de 

Augusto Pessoa -, citaram a importância do aprendizado técnico oriundo das disciplinas de 

Fotojornalismo I e II que transcendeu para o exercício da profissão, mas, de uma forma geral, 

avaliaram como ponto mais positivo o fato de compreenderem o campo do Jornalismo como 

um todo, de maneira holística. Isso, segundo eles, facilitou a compreensão do processo 

comunicativo dentro da organicidade das empresas. 2) Os fotógrafos Assis Medeiros, 

Leonardo Silva e Antonio Ronaldo foram os profissionais, dentre todos os que foram 

elencados até esta geração, que mais buscaram conhecer a técnica através das literaturas 

especializadas. São fotógrafos que gostam de ler, e que atribuem uma porcentagem de 50% do 

conhecimento adquirido na área aos livros, revistas e artigos pesquisados na internet. 

 Essa percepção dos profissionais com formação na área de Jornalismo de que o curso 

ajudou na compreensão deste campo do conhecimento de forma mais ampla também é 

compartilhada pelos editores que conviveram com eles. Segundo estes profissionais, tanto a 

comunicação quanto o entendimento de cada função dentro da empresa permitem um 

convívio menos conflitante entre os diversos setores que existem nas redações. De acordo 

com Claudeci Ribeiro, que atuou 16 anos no Jornal da Paraíba, 6 destes como secretária de 

redação84: 

 

O fotógrafo egresso da academia tem um olhar diferenciado. Todos [os que 
possuem e os que não possuem formação] produzem boas imagens, mas o 
olhar de um fotógrafo que passou pela Universidade é diferente. O know-
how dos fotógrafos forjados nas redações é fundamental para empresa e para 
o novo fotógrafo – Leonardo Silva hoje é o grande tutor da empresa para 
aqueles que estão chegando e Nicolau deixou um legado que quase virou 
uma espécie da marca do Jornal da Paraíba -, todavia, o processo de 
comunicação entre o editor e o fotógrafo que passou pela academia é mais 
fácil. Um jornalista que consegue discernir cada função dentro da empresa 
torna a atividade mais tranquila para todo mundo.85 

 

                                                 
84 Com a estadualização do JP em 2001 todas as Editorias foram transferidas para João Pessoa. A 
secretaria de redação é um cargo equivalente ao de editor na sucursal de Campina Grande. 
 
85 SILVA, Claudeci Ribeiro. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 20 ago. 
2015. 
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 Fernanda Souza, chefe de reportagem86 na sucursal do Correio da Paraíba  em 

Campina Grande por 10 anos, também compartilha de opinião semelhante: 

 

Em relação a qualidade da fotografia que é produzida, eu acho que não há 
diferença entre os fotógrafos graduados e os que foram, digamos, formados 
nas redações. Eu acompanhei por muitos anos o Diário da Borborema e via 
imagens belíssimas do ponto de vista jornalístico produzidas por Carlos 
Alberto e Xico Morais, que não passaram por Universidades. Chico Martins 
e Antonio Ronaldo [fotógrafos da casa], são graduados e também produzem 
imagens para as nossas edições de encher os olhos... então, em relação ao 
resultado final, tanto o que tem experiência acadêmica quanto o que não tem 
estão no mesmo nível. Agora, quando partimos para o lado argumentativo, 
digamos, o lado mais conceitual das imagens produzidas, aí sim a formação 
acadêmica faz toda diferença. Também consigo perceber esse up quando se 
trata de compreender o funcionamento da empresa com as suas devidas 
funções, e isso gera menos atrito, mais diálogo e melhores matérias.87  

 

   O fotógrafo Augusto Pessoa, que começou a atuar quando ainda estava na 

Universidade, ratifica o ponto de vista apresentado pelos editores. Perguntado sobre como era 

a sua relação com o profissional que ocupava esse cargo, Augusto respondeu: 

 

Sempre tive uma relação muito boa com o editor. Eu sabia que às vezes 
aquilo que eu estava produzindo não era exatamente o que ele queria, mas a 
gente conseguia dialogar. No período em que eu comecei eu estava na 
Universidade, vendo como funcionava uma empresa de comunicação, daí eu 
pensava: “- Bom, o editor tem as suas atribuições. Se ele for publicar só o 
que eu quero a função dele perde o sentido”. Também já compreendia que o 
cargo requeria do jornalista um nível de experiência para equilibrar a linha 
do periódico com o público consumidor e o mercado. Acho que por estar na 
academia a minha capacidade de dialogar com o editor sempre foi muito 
boa. 

 

 Diferente da primeira geração, percebemos nesta um nível de estabilidade maior dos 

profissionais vinculados as empresas de comunicação, os quadros se mantiveram estáveis 

durante quase todo o recorte temporal selecionado para esta fase. Dos novos fotógrafos temos: 

Assis Medeiros, que trabalhou um período muito curto na Gazeta do Sertão, até o fechamento 

do jornal em 1988; Leonardo Silva, que desde a sua chegada no Jornal da Paraíba, entre os 

anos de 1988/1989, permanece na empresa até o momento; Francisco Morais, atuou no Diário 

                                                 
86 A chefia de reportagem no Correio da Paraíba, a semelhança do que acontecia no JP, corresponde ao 
cargo de editor em nível local. 
 

87 COSTA, Fernanda Souza da. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 10 ago. 
2015. 
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da Borborema de 1989 até 2009; Augusto Pessoa, é a exceção nesse grupo, ficou pouco mais 

de um ano no Correio da Paraíba (1998/1999); depois foi sucedido por Antonio Ronaldo, que 

permanece na empresa desde 1999. Estes profissionais, junto com os companheiros da 

primeira geração que permaneceram na ativa, compõem o grupo que passou por todas as fases 

técnicas e tecnológicas experimentadas até então pelos jornais impressos de Campina 

Grande88. A cada mudança alguma alteração acontecia na rotina dos fotógrafos, e é sobre esse 

panorama que passaremos a dissertar. 

 

7.1.4 Sobre a rotina dos fotojornalistas da segunda geração 

 

 De uma maneira geral, tanto a rotina quanto as transições técnicas e tecnológicas 

ocorridas nos jornais campinenses pouco diferem de uma empresa para outra no quesito 

tempo. Até o início dos anos 90 prevalecia a mesma prática descrita no item 6.1.2, com uso de 

película preto e branco, revelação e ampliação das imagens nos laboratórios dos jornais. De 

igual forma, as limitações relativas a equipamentos e acessórios fotográficos pouco ou nada 

mudaram durante esse período89. Somente com a chegada dos minilabs90 no mercado 

campinense, em meados da década de 90, é que os fotojornalistas começariam a sentir no dia 

a dia os efeitos positivos dos avanços tecnológicos no campo da imagem. 

 Considerando os quase 30 anos em que prevaleceu a mesma técnica fotográfica nos 

impressos que circulavam em Campina Grade, a transição até a tecnologia digital ocorreu 

num espaço breve de tempo, cerca de 10 anos. Neste período os equipamentos fotográficos 

utilizados pelos profissionais passaram por evoluções e involuções, no sentido que a medida 

que os novos recursos digitais chegavam ao mercado num preço muito elevado os bons 

equipamentos desenvolvidos para a tecnologia analógica começaram rapidamente a baratear 

                                                 
88 A exceção a esta regra, pelo menos em nível de redação, é o fotógrafo Assis Medeiros, que só atuou 
até o ano de 1988.  
 

89 O único quesito que não sofreu modificação alguma ao compasso dos tempos foi a carga horária de 
trabalho dos fotojornalistas, relativa a cinco horas diária, estabelecida por lei (nº 6.612/78 e Decreto nº 
83.284/79). 
 
90 “Os minilabs surgiram no final da década de 70 e início da década de 80. No Brasil, esses produtos 
começaram a ser comercializados por volta dos anos 80. Com tais equipamentos, as empresas 
fabricantes tiveram que, além de vendê-los, transferir todo o seu conhecimento sobre o processo de 
revelação para o lojista, considerando que, agora, ele iria proceder a revelação e geração de cópias em 
sua própria loja”. (YMAYO FILHO, 2003, p. 18). 
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os seus valores e os jornais, por consequência, começaram a investir maciçamente na 

melhoria do setor fotográfico. No momento em que as empresas começaram a trabalhar em 

rede, com bancos de dados e imagens compartilhadas e a fotografia digital se tornou 

indispensável aos periódicos, os equipamentos adquiridos, pelo menos a priori, eram de 

qualidade bem inferior ao que reclama um fotojornalismo no seu conceito mais básico. 

 Retomando o início do processo de mudança na rotina dos profissionais a partir da 

chegada dos minilabs, de pronto observamos um aspecto muito importante quando pensamos 

os fotojornalistas enquanto uma categoria. É que dentre os vários estabelecimentos do ramo 

fotográfico que possuíam esses pequenos laboratórios de revelação, um, em especial, firmou 

convênio com os jornais: o Art Foto Paulista, localizado na rua Marquês do Herval, nº 80, no 

Centro da cidade. Era para lá que convergiam os fotógrafos ao final de cada turno para revelar 

os negativos, selecionar as fotos que seriam ampliadas numa mesa de luz e seguirem para a 

redação com as imagens. Às vezes, os profissionais enviavam as fotografias com as 

retrancas91 para os editores pelos motoristas das empresas e, do Art Foto Paulista, saíam 

juntos para conversar sobre o dia de trabalho e compartilhar experiências. Foi neste contexto 

que surgiu, no início de 2000 a primeira e única agência de fotografia da cidade, a 

“Companhia da Imagem”, composta por Leonardo Silva (JP), Francisco Morais (DB) e 

Antonio Ronaldo (CP). O grupo trabalhou junto por algum tempo, mas, devido as demandas 

profissionais de cada fotógrafo, não conseguiram compatibilizar os serviços da Agência com 

as atividades das redações. 

 Ainda que o uso da película colorida revelada em minilab estivesse em alta entre os 

fotojornalistas um problema persistia: as pautas da noite e dos domingos, como as partidas de 

futebol, por exemplo, ainda eram cumpridas com a película preto e branco, uma vez que o 

principal laboratório que prestava serviços as empresas de comunicação trabalhava em regime 

de horário comercial, fechando às 18h durante a semana, e às 13h aos sábados. O velho 

sistema de revelação e ampliação, agora considerado artesanal, ainda estava vivo, mas a um 

custo financeiro bem maior para as empresas. É neste contexto que uma outra loja, a 

Labfilme, que fica na rua Cardoso Vieira, nº 36, também no Centro de Campina Grande, 

firmou contrato com alguns jornais ofertando horário diferenciado de atendimento, estendido 

até às 20h durante a semana, o que ainda não favoreceu totalmente as empresas de 

comunicação nas suas demandas. 

                                                 
91 “Marcação feita nos originais (laudas de textos, legendas ou títulos, fotografias etc.) componentes 
de uma mesma matéria, para facilitar o seu posterior reagrupamento na paginação”. (RABAÇA; 
BARBOSA, 1995, p. 512, grifos dos autores).  
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 A solução em definitivo só chegou em 29 de abril de 1999, com a inauguração do 

Shopping Iguatemi de Campina Grande, hoje Shopping Partage, que continha nas suas 

dependências duas lojas da rede Labfilme. Com horário comercial diferenciado, até às 22h, e 

aberto de domingo a domingo, os problemas das empresas estavam quase que totalmente 

resolvidos. Imagens de eventos, como a abertura oficial do São João, que só acontece a meia 

noite do primeiro final de semana de junho; e o segundo tempo das partidas de futebol, 

algumas com importância de final de campeonato, por exemplo, só poderiam estampar as 

capas dos jornais no dia seguinte ao evento em preto e branco ou dois dias depois se a opção 

fosse por imagens coloridas. 

 Nesse período, entre 1999 e 2000, todos os jornais que circulavam na cidade já 

estavam informatizados, ou finalizando esse processo, e o Jornal da Paraíba se preparava para 

expandir o seu raio de atuação de Campina para a Paraíba, começando com a transferência de 

todas as Editorias para João Pessoa, ficando na cidade serrana uma sucursal e outra em Patos, 

no sertão paraibano. Em síntese, o único jornal que ficou som sede em Campina Grande nesse 

período foi o Diário da Borborema, ainda assim, como fazia parte dos Diários Associados e 

continuava sendo impresso em João Pessoa, também precisava participar dessa conjuntura 

com um sistema de informação consistente. Como o investimento feito em bons 

equipamentos analógicos ainda era recente para estas empresas, a primeira alternativa visando 

conter gastos foi a compra de scanners de negativo. Momentaneamente a aquisição supriu a 

demanda, mas como as informações precisavam circular cada vez mais rápido a dependência 

dos minilabs para a revelação das películas inviabilizou, num prazo muito curto, o 

investimento feito nos scanners de negativo. A conjuntura tecnológica em que os jornais 

estavam inseridos, e as mudanças impostas pelo contexto de uma comunicação que se queria 

cada vez mais rápida, impuseram às empresas um investimento imediato voltado para 

aquisição de câmeras digitais. 

 Em Campina Grande o primeiro jornal a receber equipamentos oriundos da redação 

em João Pessoa foi a sucursal do Correio da Paraíba, em 2000. Aliás, essa praxe de enviar às 

sucursais equipamentos já utilizados pelas matrizes foi predominante nas redações 

campinenses. Ainda que o Correio tenha sido o primeiro jornal contemplado com câmeras 

digitais na cidade, foi o Jornal da Paraíba que publicou a primeira imagem neste padrão, como 

constatamos no relato sobre o fotógrafo Leonardo Silva, autor da foto. O Jornal da Paraíba 
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adquiriu câmeras compactas avançadas92da linha Coolpix (Nikon), mas sempre que precisava 

de um equipamento mais arrojado para cobrir algumas pautas especiais solicitava da sede, em 

João Pessoa, câmeras profissionais emprestadas, que deveriam retornar a capital tão logo o 

trabalho fosse concluído. No Diário da Borborema a situação era a mesma, com o diferencial 

de que as empresas coirmãs, no caso, O Norte, em João Pessoa, e o Diário de Pernambuco, 

em Recife, não deram suporte ao DB sequer com o empréstimo de câmeras, motivo pelo qual 

esta empresa também lançou mão de equipamento compacto avançado, da linha FinePix 

(Fuji). O jornal A União nesta fase ainda trabalhava com câmeras analógicas, na verdade, a 

transição só aconteceu de fato quando os fotógrafos da sucursal começaram a utilizar 

equipamentos digitais próprios ou terceirizados para realizar as reportagens deste periódico. 

Foi comum ouvir nos relatos de todos os profissionais desta geração que estes já possuíam 

equipamentos digitais particulares mais avançados que os dos periódicos em que trabalhavam, 

de maneira que, quando desejavam produzir imagens de melhor qualidade, usavam os seus 

equipamentos para suprir a lacuna deixada pela empresa. 

 O processo de adaptação dos fotógrafos atuantes neste período não foi dos mais 

difíceis, uma vez que a transição se deu de forma processual e todos os sinais já apontavam 

para as mudanças necessárias a esse novo tempo. Baraúna, Viana e Hirte (2013, p. 10), em 

artigo intitulado “Fotografia: do processo artesanal à câmera digital” relatam sobre o que 

significou essa passagem para os profissionais:  

 

Os fotógrafos conseguiram entender que [sic.] o surgimento de uma técnica 
mais avançada, não em detrimento de seu trabalho, mas sim em favor dele. 
Dessa forma, buscaram adaptar-se à reconfiguração de sua atividade, que 
fora promovida pelo novo invento. 

 

Como em cada um dos periódicos já existia pelo menos um fotógrafo se inteirando, através de 

bibliografias especializadas, ou praticando essa nova forma de fazer imagens com 

equipamentos próprios, os que tiveram mais dificuldades encontraram nos colegas o apoio 

necessário. Comunicando de forma mais clara, todos os fotógrafos da primeira geração que 

permaneciam em atividade nesse período buscaram apoio nos profissionais mais jovens e 

conseguiram muito rapidamente, de acordo com os relatos dos seus tutores, apreender as 

peculiaridades da nova técnica.  

                                                 
92 As câmeras compactas avançadas possuem alguns recursos encontrados nas profissionais, mas que 
se apresentam com algumas limitações como, por exemplo, o fato do fotógrafo não poder cambiar a 
objetiva. Os limites impostos por este tipo de equipamento atrapalham a atividade do profissional 
especialmente nas áreas que demandam mais rapidez no registro, como as pautas de Esporte e Policial.    
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No que diz respeito a gerência dos fotógrafos sobre os arquivos produzidos por eles 

nas atividades pós campo, esta ocorria apenas no plano da pós-produção. A semelhança do 

que acontecia na época dos laboratórios P&B, ao retornarem para a redação os fotógrafos 

passam a seguir para o seu novo gabinete de trabalho, o computador, e descarregam as 

imagens. Depois, selecionam as que julgam melhor representar a pauta que foi cumprida e 

realizam o tratamento necessário de acordo com as orientações do editor e do diagramador. 

Ao final desse processo encaminham as fotografias para as pastas referentes a cada Caderno e 

aguardam o feedback dos outros profissionais envolvidos na elaboração do jornal para 

finalizarem ou corrigirem algo referente ao que produziram.  

 Como todos os periódicos já estavam totalmente informatizados até o ano de 2005, 

cada jornal criou um banco de imagens (BI) próprio onde as fotos selecionadas para cada 

Caderno ficavam armazenadas em pastas específicas. O acesso a esses arquivos ficava restrito 

aos fotógrafos, editores e diagramadores. O formato padrão definido pelos periódicos locais 

foi o JPEG. O texto de Batista (2011, p. 06) elucida o porquê desta escolha: 

 

O formato JPEG, ou seja, Joint Photographic Experts Group, não é um 
formato propriamente dito, mas sim um método de compressão de arquivos 
aonde existe uma compactação das informações inicialmente captadas em 
formato RAW [o nome vem do termo inglês utilizado para a palavra cru], 
mas em [sic.] despeito da perda de informações, este formato ainda gera 
arquivos que proporcionam imagens de ótima qualidade para impressões de 
tamanho médio (de até 30x40 cm). 

 

As máquinas que armazenam esses bancos de dados ficam nas matrizes dos jornais, acessíveis 

ao grupo de profissionais supracitado por algum tempo. Em nível local nunca existiu um 

arquivo próprio permanente, de maneira que na medida em que os HD’s93 dos computadores e 

os externos a estes chegam no seu limite de armazenamento as imagens são gravadas em 

CD’s – a maioria das vezes não sistematizados e não arquivados de acordo com os padrões 

necessários a este tipo de suporte -, ou simplesmente são apagadas dos computadores sem 

nenhuma chance de recuperação. Muitas vezes, são os fotógrafos que salvam estas imagens, 

com o consentimento da empresa, para compor um banco de dados pessoais. 

A terceira geração de profissionais a atuar no mercado campinense foi sui generis em 

muitos aspectos. Ainda que sejam todos jornalistas com formação superior, chegaram ao 

                                                 
93 Derivado do inglês HDD (Hard Disck Drive), o HD corresponde a memória do computador onde 
são armazenados os dados. O HD externo tem a mesma função, funcionado como um complemento da 
memória já existente no equipamento ou para armazenamento dos mesmos dados contidos no PC, 
cumprindo, neste caso, a função de memória para backup das informações.  
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mercado de impressos sem quase nenhuma experiência na área e, mesmo com o suporte dos 

fotógrafos veteranos, vivenciaram a instabilidade entre o desejo de compor imagens com um 

viés mais contemporâneo e seguir os padrões impostos pelas empresas. 

 

7.1.5 Panorama dos fotojornalistas que atuaram na terceira geração 

 

 Existem três peculiaridades em relação aos profissionais que atuaram nesta terceira 

geração: a primeira é que todos são egressos do curso de Jornalismo da UEPB; a segunda é 

que todos foram absorvidos pelo Diário da Borborema; e a terceira é que, pela primeira vez na 

história do fotojornalismo campinense, mulheres foram alocadas para a função. E não foi um 

pioneirismo qualquer, proporcionalmente elas compuseram 75% dos novos contratados, 

chegando a formar as duas últimas duplas de repórteres fotográficas do DB na reta final da 

sua existência. 

 Nesse time de profissionais, só a fotojornalista Juliana Santos não é natural de 

Campina Grande, veio residir na cidade em 2006, quando tinha 19 anos, para cursar 

Jornalismo e permaneceu no município até o começo de 2012. Como já registramos no 

parágrafo anterior, todos os profissionais desta geração concluíram o curso superior em 

Jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba, sendo que a maioria deles buscou uma 

pós-graduação lato sensu, e uma fotógrafa possui uma segunda formação em nível de 

bacharelado. O quadro acadêmico desta geração é o seguinte: terceiro grau completo: Maria 

Juliana Bezerra dos Santos; terceiro grau completo com pós-graduação lato sensu 

incompleta: Junot Lacet de Barros Filho; terceiro grau completo com pós-graduação lato 

sensu completa: Katharine Nóbrega da Silva; duas graduações (Jornalismo – UEPB e Arte e 

Mídia – UFCG) e pós-graduação lato sensu completa: Nelsina Maria Vitorino de Araújo. 

 Ainda que estes profissionais sejam todos egressos da academia, viveram uma situação 

muito peculiar do ponto de vista do aprendizado na fotografia. Nenhum deles teve algum tipo 

de tutoria na área da imagem anterior a graduação, como foi comum aos veteranos, e, segundo 

todos eles, durante o curso o aproveitamento nas disciplinas objeto deste campo do 

conhecimento foi mínimo. Para acentuar a grau de dificuldade desta geração, alguns deles não 

puderam usufruir de maneira satisfatória do acompanhamento dos colegas que trabalhavam na 

mesma empresa, uma vez que, ou viveram um período de vacância do segundo profissional da 

equipe, precisando trabalhar os dois turnos para suprir a lacuna; ou, pela demanda de pautas, 
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pouco podiam trocar ideias sobre as experiências de campo94. Os fotógrafos relatam que o 

Diário possuía uma boa câmera fotográfica para a época, uma Nikon D-90, com uma objetiva 

zoom (que nenhum deles recorda a variação de distância focal) e nada mais. Era com esse 

equipamento que os profissionais trabalhavam todas as pautas, da área Policial ao caderno de 

Esportes. 

 O quadro de “orfandade” experimentado pelos fotógrafos da terceira geração, no 

sentido de não ter alguém com mais experiência que pudesse orientá-los antes e no início das 

suas carreiras, sem precedentes no recorte histórico do nosso trabalho, foi suprido a partir de 

duas colunas tão inusitadas quanto a situação vivida por estes. O primeiro socorro veio dos 

colegas fotojornalistas vinculados as outras empresas de comunicação da cidade, onde, dentre 

os mais citados, está o repórter fotográfico Leonardo Silva, do Jornal da Paraíba. De acordo 

com a maioria dos profissionais que atuaram no Diário nesta fase, sempre que estavam 

cumprindo pautas em comum, Leonardo buscava ajudá-los quando percebia que estavam com 

algum tipo de dificuldade, quer fosse um problema de ordem técnica ou de lidar com 

determinados temas. 

 As três últimas fotógrafas do DB também destacaram de maneira recorrente o apoio 

que receberam do editor, à época, Bastos Farias95. De acordo com as profissionais ele foi peça 

fundamental no desenvolvimento delas enquanto fotojornalistas. Mas contatos rotineiros com 

o editor geral da empresa é algo comum. Quem explica o segundo grande diferencial na 

trajetória dessa geração é o profissional citado: 

 

Em 2009 eu fui convidado pelo Diários Associados para participar de um 
projeto em Recife. Esse projeto envolvia o Diário da Borborema, aqui de 
Campina Grande; O Norte, de João Pessoa; e o Diário de Natal, do Rio 
Grande do Norte. A proposta era a seguinte: nós passaríamos a trabalhar com 
uma redação que gerenciaria todos os impressos Associados em nível de 
Nordeste e a sede onde essa regional ficaria instalada era o Diário de 
Pernambuco, que também participava dessa proposta denominada de 
“Projeto Nordeste”. Fiquei dois anos em Recife, sob a editoria geral de 
Humberto Campos, trabalhando como editor executivo representando o 
Diário da Borborema. A minha comunicação com Campina Grande era 
diária uma vez que as diversas editorias permaneceram trabalhando 

                                                 
94 Junot Lacet pode ser considerado uma exceção nesse cenário porque teve um tempo de convivência, 
mesmo curto, com o fotógrafo Xico Morais. 
 
95 Sebastião Farias de Andrade, conhecido no meio jornalístico campinense como Bastos Farias, tem 
uma larga experiência nos diversos campos do jornalismo impresso. De 1988 até o momento já 
trabalhou como repórter, editor de alguns Cadernos e foi o último editor geral do Diário da 
Borborema. Atualmente exerce o cargo de editor na TV Borborema. 
 



418 

 

normalmente em cada cidade. Depois desses dois anos os editores executivos 
dos jornais voltaram às suas praças e eu recebi o honroso convite para ser o 
editor geral do Diário da Borborema. Acontece que, fruto desse projeto, os 
Diários Associados conectaram os impressos do Nordeste ao banco de 
imagens do condomínio, chamado DA Press, e os fotógrafos de Campina 
Grande passaram a contar com, além da minha supervisão, a participação 
de um editor de fotografia que ficava em Recife mas mantinha contato 
constantemente com os fotojornalistas do DB. Normalmente essa troca de 
informações entre o profissional local e o editor de fotografia acontecia 
quando os fotógrafos enviavam os seus registros para o BI.96 (Grifo nosso). 

 

 Até onde apuramos no nosso trabalho de pesquisa, essa foi a única ocorrência em que 

fotógrafos de imprensa em Campina Grande puderam contar com um editor de fotografia. 

Como constatamos, esse suporte contribuiu significativamente com o desenvolvimento dos 

profissionais, e por consequência das imagens produzidas, e repercutiu, em certa medida, nas 

fotografias veiculadas. Esse “em certa medida” tem a ver com uma tensão que ainda existia 

nesse período entre a forma como os editores locais estavam acostumados a lidar com os 

critérios de escolha relativos às fotografias que seriam publicadas e uma nova forma de fazer 

fotojornalismo praticada por essa geração, com um viés mais contemporâneo, mas que ao 

mesmo tempo tentava equilibrar, até pela insegurança típica de quem é iniciante, os estímulos 

recebidos pelos veteranos do fotojornalismo local e do editor de fotografia, com os interesses 

do Diário da Borborema. 

 Também foi dessa experiência que o editor Bastos Farias teve com o Diário de 

Pernambuco que surgiu a ideia de contratar mulheres para atuar no campo do fotojornalismo: 

 

Quando eu trabalhei no Diário de Pernambuco via muitas mulheres 
trabalhando com fotografia e percebi, ao retornar para Campina Grande, que 
aqui ainda não existia essa cultura. Foi então que eu tive contato com o 
trabalho de Katharine, profissional de mão cheia, através de uma atividade 
freelancer que ela fez para o DB no período junino. Com a saída de Junot eu, 
de maneira pioneira, contratei a Katharine para ser a fotojornalista da 
empresa. Foi uma experiência tão positiva que depois dela vieram a Nelsina 
e a Juliana. A última dupla de fotojornalistas do DB foi predominantemente 
feminina.  

 

Como não é o foco do nosso trabalho de pesquisa, optamos por não entrar em questões de 

gênero, mas, a título de curiosidade, perguntamos se o editor percebeu alguma diferença entre 

as imagens produzidas pelas mulheres se comparadas com as dos homens que haviam passado 

pela empresa. Eis o que disse do editor:  

                                                 
96 ANDRADE, Sebastião Farias de. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 11 
ago. 2015. 
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Temos homens e mulheres que são excelentes fotógrafos. Mas, se você 
observar, a mulher, por sua natureza, tem um trato diferenciado. Eu me 
impressionei com as fotografias delas, tanto as de Katharine, como as 
produzidas por Juliana e Nelsina. Observe que, com o fechamento do jornal, 
todas elas, a exceção de Katharine que optou por se qualificar mais 
academicamente, foram imediatamente contratadas na mesma área em que 
atuavam aqui no Diário. 

  

A experiência de Bastos Farias em editoria é muito extensa, de maneira que conviveu 

com pelo menos parte dos fotógrafos de todas as gerações. Nesse sentido resolvemos investir 

em outra pergunta comparativa, sendo que, desta feita, numa área de amplo interesse para as 

nossas investigações. Pedimos que o editor avaliasse a diferença entre os profissionais da 

fotografia forjados dentro das redações e os egressos do curso de Jornalismo, ao que Bastos 

respondeu: 

    

Existe diferença sim. Eu acho que um profissional que passa pela academia, 
ele é mais inteirado, mais qualificado na visão jornalística e mais fácil de 
dialogar. Não esquecendo ou deixando de lado o mérito dos antigos 
profissionais, mas a gente vê diferença, é tanto que existe Universidade, caso 
contrário ela não seria necessária. Inclusive esse conhecimento acadêmico 
transcende para as imagens do ponto de vista jornalístico, porque um 
profissional que vem da Universidade ele pensa mais. Agora, eu vejo a 
fotografia também como um dom, a semelhança do jornalismo, é um dom, é 
uma arte. Então, se a pessoa já tem o dom e passa pela academia ela vai 
aprimorar aquela arte. Isso é indiscutível. Por outro lado, existem grandes 
profissionais que não passaram pela Faculdade: um Leonardo Silva, grande 
profissional [ênfase na fala]; um Nicolau de Castro, Marcelo [Marcos], 
Eudes [Villar], Aluísio [Alves], existem muitos profissionais respeitáveis 
que não passaram pela academia, a Faculdade foi a rua. 

 

 Um aspecto muito importante neste relato de Bastos é que as palavras dele vão, em 

muitos aspectos, ao encontro do que pensam os fotojornalistas sobre a importância do curso 

superior na sua trajetória profissional. Segundo estes, a compreensão do universo jornalístico 

como um todo e a facilidade de comunicação dentro do ambiente de trabalho foram as 

principais contribuições da Universidade para a profissão. Em relação a prática do 

fotojornalismo, as opiniões divergem, uma vez que para os profissionais da imagem desta 

geração a sua principal escola foi, a semelhança do que Bastos falou sobre os fotógrafos sem 

formação acadêmica, a rua, e os principais professores foram os repórteres fotográficos 

veteranos, metade deles sem nenhuma formação acadêmica. É sobre essa prática, inserida 

numa determinada rotina, que escreveremos de maneira sucinta no tópico que segue. 
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7.1.6 Sobre a rotina dos fotojornalistas da terceira geração 

 

 Seria repetitivo da nossa parte descrever a rotina desse novo grupo de fotógrafos uma 

vez que em quase nada difere da geração anterior quando esta passa a viver o período cem por 

cento digital. No entanto, alguns poucos aspectos podem ser pontuados pelos motivos que 

seguem: a experiência com o uso desta tecnologia já era maior nesta fase e, sendo assim, vale 

destacar a opinião de uma experiente editora que passou pelos vários tempos da fotografia nas 

redações campinenses; depois, a dinâmica do banco de imagens do DA Press, que gerou 

algumas mudanças sutis na rotina dos fotógrafos desta empresa; por fim, uma breve reflexão 

sobre a  relação de trabalho entre os profissionais ocasionada, no contexto do digital, pela 

rotina empresa-campo-empresa. 

 No parágrafo que segue, transcrevemos um trecho da entrevista que a jornalista 

Dilvani Alves nos concedeu. Esta profissional trabalhou em alguns periódicos campinenses 

como repórter, subeditora e editora de vários Cadernos e, por fim, foi editora no Diário da 

Borborema até o ano de 2010. A sua trajetória no jornalismo lhe permitiu vivenciar todas as 

mudanças técnicas e tecnológicas no campo do fotojornalismo, desde a época dos laboratórios 

até a fase mais madura da tecnologia digital. 

 

Na época do analógico o processo era muito demorado. Eu lembro que nos 
horários em que os fotógrafos estavam no laboratório, sempre por volta das 
11 e das 16 horas, era uma apreensão por parte da equipe porque qualquer 
coisa que desse errado no processo de revelação e ampliação atrasava tudo. 
Quando as fotos chegavam na minha mesa a gente iniciava um novo 
processo, que era o de selecionar e entender como ela caberia na matéria. 
Então, quando era necessário, o diagramador precisava literalmente cortar a 
foto com um estilete para ela poder ser encaixada na página. O problema é 
que, quando você precisa cortar uma imagem o contexto da foto fica 
comprometido e isso é muito complicado do ponto de vista da comunicação. 
Sem falar que as imagens eram cheias de marcações e referências. Era bem 
difícil. Quando passamos a usar os scanners de negativo o processo 
melhorou um pouco no quesito da edição, mas ainda era demorado porque a 
gente dependia do minilab para a revelação da película. Quando o digital 
chegou todas essas questões foram resolvidas, o nosso tempo de produção 
foi otimizado. Do ponto de vista do armazenamento e compartilhamento de 
imagens as etapas foram as seguintes: primeiro o Diário tinha um banco de 
imagens local, que eventualmente poderia ser compartilhado com o jornal O 
Norte, em João Pessoa. Em 2010, ou um pouco antes, já no período da 
editoria regionalizada, foi criado o DA Press, com o objetivo resguardar os 
direitos autorais das imagens produzidas em todos os jornais pertencentes 
aos Diários Associados. A partir de então o nosso Banco de Imagens tanto 
para depósito quanto para consulta e uso de fotografias passou a ser em nível 
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nacional. O período do digital, repito, foi sensacional não só para os 
fotógrafos, mas facilitou as atividades da empresa como um todo.97 

 

 Sobre o banco de imagens do DA Press e a rotina dos fotógrafos, o ponto comum que 

conseguimos registrar nos depoimentos dos profissionais foi que com a implementação desse 

arquivo em nível nacional, com sede regional em Recife, onde também ficava o editor de 

fotografia, a responsabilidade do fotojornalista era unicamente a de selecionar as imagens que 

postaria neste banco de dados e enviá-las nos horários estabelecidos. Todos os demais 

processos de edição ficavam por conta dos editores e diagramadores, que também estavam 

conectados neste BI. Não havia, no entanto, restrições ao fotógrafo que quisesse tratar as suas 

imagens dentro dos limites estabelecidos pela empresa, mas essa não era mais uma 

responsabilidade agregada ao trabalho do profissional como acontecia antes, quando o banco 

de imagens ainda era restrito a cidade ou compartilhado com o pessoense O Norte. 

 O último aspecto relacionado a rotina dos fotojornalistas que queremos destacar neste 

tópico é que o uso exclusivo da tecnologia digital trouxe pelo menos um aspecto negativo 

para os fotógrafos enquanto categoria profissional. É que com o fim das revelações em 

minilabs os fotojornalistas ficaram isolados em suas redações, como era no princípio, quando 

as empresas possuíam os seus próprios laboratórios fotográficos. Esse confinamento 

profissional esmaeceu qualquer possibilidade de articulação destes profissionais no sentido de 

empreender projetos cooperativos como agências e bancos de imagens independentes, que 

não só agregariam valor ao fotojornalismo local, mas também colocaria em evidência 

possibilidades outras de apresentação dos trabalhos executados em Campina Grande, para 

além do vínculo estritamente empregatício num mercado de impressos cada vez mais mirrado. 

De acordo com Vera Simonetti Racy, citada em Buitoni (2011, p. 133): 

 

Agências e fotógrafos independentes, comprometidos com um 
fotojornalismo ancorado na ideia de ação transformadora das relações 
sociais, têm praticado um dos gêneros fotográficos mais importantes para a 
história da fotografia: a fotografia documental ou fotodocumentário. Neste 
tipo de trabalho o fotógrafo tem a oportunidade de abordar questões no lugar 
de fatos.  

 

 Na sequência, lançaremos algumas notas interpretativas sobre os dados apresentados 

até então. Para tanto, buscaremos conectar as informações dos capítulos anteriores as que 

foram acrescentadas aqui. Não é pretensão nossa seguir uma ordem hierárquica de assuntos 

                                                 
97 BONIFÁCIO, Dilvani Alves. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 21 ago. 
2015. 
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nas linhas que serão tecidas, mas, sobretudo, avaliar a cena do fotojornalismo campinense 

nesses 52 anos de história a partir da sinergia entre os fotógrafos e a diversidade de 

fotojornalismos praticados pelas três gerações que apresentamos. 

 

7.2 NOTAS INTERPRETATIVAS A PARTIR DA REVISÃO DOS DADOS 

COLETADOS 

 

 Quando iniciamos as entrevistas com os fotógrafos que participaram desta pesquisa 

percebemos que de forma recorrente eles utilizavam o termo repórter fotográfico para 

caracterizar a profissão em que labutaram por alguns anos das suas vidas. Alguns, como foi o 

caso de Carlos Alberto, perguntaram se nós gostaríamos de ver o registro profissional. Se a 

indagação estivesse revestida com um quê de orgulho, respondíamos que sim; mas se a 

motivação de apresentar a chancela na Carteira de Trabalho fosse servir como uma prova do 

que estava sendo dito, a nossa resposta era negativa, até porque já sabíamos por antecipação 

que a maioria dos profissionais possuíam este registro. Mas pairava no ar uma dúvida: por que 

a insistência no referido termo? 

 Na sequência do nosso roteiro, agendamos as entrevistas com os editores, e foi nesse 

contexto que a resposta para a nossa indagação começou a aparecer, mesmo que de maneira 

tímida. Nas conversas com os profissionais mais experientes desta área aplicada ao jornalismo 

impresso, observamos a alternância entre os termos fotógrafos e repórteres fotográficos 

sempre que tratávamos das diferentes gerações e, tão logo detectamos essa ocorrência, 

pedíamos esclarecimentos sobre tal diferenciação. Normalmente as respostas convergiam para 

o seguinte ponto: os profissionais das duas primeiras gerações que não haviam concluído o 

curso superior de Jornalismo eram os fotógrafos; fazendo valer o oposto, os que eram 

jornalistas de formação deveriam ser considerados repórteres fotográficos. Como escrevemos, 

essa diferenciação sempre aconteceu de forma muito tímida, dado o respeito que os editores 

têm pela trajetória de todos os fotojornalistas que atuaram em Campina Grande. 

 Durante os parágrafos que seguem, de uma forma direta ou indireta, esse tema sempre 

virá à baila. No momento, o que nos interessa comunicar sobre essa distinção é que, a priori, 

ela não passa pela dicotomia entre a formação superior ou não, mas, sobretudo, pelo fato de 

que maioria dos profissionais atuantes na primeira e parte da segunda geração serem egressos 

de estúdios fotográficos. Eles tinham domínio técnico sobre a câmera – uns mais, outros 

menos -; sabiam sobre a dinâmica de um estúdio; e, principalmente, conheciam os processos 

químicos de revelação e ampliação em laboratório, o que muito interessava aos jornais. 
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Todavia, a estética da imagem que praticavam era essencialmente de estúdio: pessoas e 

objetos arrumados, posando conforme a orientação do fotógrafo, dentro de um tempo 

agendado, com direção de luz etc. Esse é, na nossa opinião, o aspecto chave que caracterizará 

os pioneiros essencialmente como fotógrafos. 

Contudo, o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos por estes profissionais 

durante as suas trajetórias nos impressos campinenses, através das imagens a que tivemos 

acesso e do que nos foi relatado nas entrevistas, trouxe à tona informações que nos permitem 

afirmar que a lida na área foi, de fato, um elemento transformador desse perfil. Os rastros 

deixados por estes profissionais a partir das histórias registradas não permitem, na nossa, 

óptica, qualquer segmentação por títulos acadêmicos, tanto é que no nosso texto usamos as 

palavras fotógrafos, fotojornalistas (com mais frequência) e repórteres fotográficos como 

sinônimas para identificar estes profissionais. É importante lembrar que fotógrafos do nível de 

Manzon, guardadas as proporções de contexto, foram forjados no campo: “Jean Manzon, 

nascido em Paris em 1915, recebeu apurada formação técnica de laboratório a aprendeu a 

fotografar na prática, acompanhando repórteres fotográficos experientes em ação” (COSTA, 

2012, p. 19). 

Um outro dado que nos chamou atenção quando paramos para analisar a trajetória dos 

profissionais que fizeram parte deste trabalho foi a diversidade de motivações que conduziram 

estas pessoas ao ofício. Para alguns, a fotografia seria a parte mais fácil dentre as diversas 

funções que existem no modelo orgânico de produzir jornalismo impresso; para outros, um 

acidente de percurso, dada a necessidade de fotógrafos que compreendessem o processo de 

laboratório dentro das redações; ainda para um outro grupo, tão somente um meio de 

subsistência; e, por fim, para uma outra parcela, uma vocação. O fato é que, conscientes ou 

não, esta pluralidade de motivos que conduziu cada profissional ao ofício reverberou na sua 

condição de filtro cultural e, por consequência, nas imagens que produziram. Sobre isso 

Kossoy (2001, p. 42-43) escreve: 

  

A eleição de um aspecto determinado – isto é, selecionado do real, com seu 
respectivo tratamento estético -, a preocupação na organização visual dos 
detalhes que compõem o assunto, bem como a exploração dos recursos 
oferecidos pela tecnologia: todos são fatores que influirão decisivamente no 
resultado final e configuram a atuação do fotógrafo enquanto filtro cultural. 
O registro visual documenta, por outro lado, a própria atitude do fotógrafo 
diante da realidade, seu estado de espirito [sic.] e sua ideologia acabam 
transparecendo em suas imagens, particularmente naquelas que realiza para 
si mesmo enquanto forma de expressão pessoal. 
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Desde os primeiros anos da década de 1970, em nossas aulas na Faculdade 
de Comunicação Social Anhembi, em São Paulo, e através dos primeiros 
artigos, procurávamos chamar atenção para o “entrelaçamento ideal do 
conjunto fotógrafo-câmara-assunto”. Buscávamos enfatizar que diante de 
idênticas condições (mesmo assunto e tecnologia) havia os fotógrafos que 
produziam imagens que em qualquer época seriam consideradas 
importantes e definitivas, e outros que produziriam apenas imagens. O 
objetivo primordial era o de ressaltar o papel decisivo que a bagagem 
cultural, a sensibilidade e a criatividade podem imprimir no resultado final. 
(Grifo nosso). 

 

 Esta citação, especialmente no segundo parágrafo, traz algumas reflexões que, 

aplicadas ao nosso trabalho, ajudarão a sistematizar comentários que julgamos necessários 

nesta fase. Uma primeira observação está vinculada ao trecho que destacamos e, em alguns 

casos, com o parágrafo imediatamente anterior a citação de Kossoy: nessa história do 

fotojornalismo em Campina Grande existem fotógrafos e “fotógrafos”. A rotina de entrevistas 

foi uma etapa reveladora nesse sentido e esse fato acabou transcendendo para os relatos e 

imagens que podemos apresentar neste trabalho de pesquisa. É perceptível, em cada geração, 

os profissionais que se destacaram, ora pelo empenho no cumprimento das pautas; ora pelo 

desejo manifesto de acompanhar o desenvolvimento tecnológico, mesmo sendo cada mudança 

um novo desafio que se apresentava; ou ainda na vontade de ajudar os novos profissionais, 

mantendo a expectativa de perpetuação de um fotojornalismo que é, ao mesmo tempo, 

competitivo e companheiro. 

 A maior parte dos repórteres fotográficos da primeira geração aprenderam o conceito 

lato de fotojornalismo, no contexto da definição de Sousa (2009) apresentado já na 

Introdução deste trabalho, no campo. O maior desafio era, a semelhança do que JJ Jameson 

fazia com Peter Parker no universo do Homem-Aranha, trazer a melhor foto. O flagrante, o 

inusitado, o grotesco, a imagem chocante... foi necessário um verdadeiro processo de 

descondicionamento para estes profissionais egressos dos estúdios, mas eles aceitaram o 

desafio. Essa evolução aconteceu de maneira gradativa e o conhecimento foi sendo 

compartilhado e amadurecido a medida que os novos profissionais foram sendo contratados 

pelas empresas de comunicação. De maneira aplicada, se observarmos as imagens produzidas 

por Valdi Lira, como a do caso que envolveu o engenheiro Roberto Palomo (cf. imagem 51), 

por exemplo, tendo em conta que em 1965 estava vinculado ao DB a apenas um ano, 

perceberemos que adentrar um centro cirúrgico para capturar uma imagem é algo, no mínimo, 

inusitado. 

 Se saltarmos para as reportagens de Marcelo Marcos perceberemos, como citamos ao 

relatar sua história no fotojornalismo, que a sua maneira de viver a profissão era muito 
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próxima, mesmo que não tivesse consciência disso, dos fotógrafos que viveram o que alguns 

autores consideram a época de ouro do fotojornalismo no Brasil com a revista O Cruzeiro, 

que conseguia personalizar as reportagens de tal maneira que os seus autores ganhavam 

notoriedade. Costa, destaca este aspecto: “[...], enquanto a imprensa brasileira de uma maneira 

geral tomava o rumo da despersonalização, O Cruzeiro teria optado pelo caminho oposto, 

transformando jornalistas e fotógrafos em verdadeiras vedetes, ou celebridades, se quisermos 

atualizar o termo” (2012, p. 19). Proporcionalmente falando, as reportagens de Marcelo são as 

que mais apresentam a ocorrência de crédito (cf. imagens 80 a 82) entre os fotógrafos da 

primeira geração. Mesmo a matéria polêmica do carro de polícia acorrentado (cf. imagem 83) 

que não foi identificada, projetou o fotógrafo: em nível local, porque alguns dias depois da 

publicação foi agraciado com um voto de aplauso na Câmara de Vereadores de Campina 

Grande; e em nível nacional pela repercussão que a imagem teve nos grandes veículos de 

comunicação. Marcelo era, enquanto esteve atuando na sua primeira fase, um verdadeiro astro 

do fotojornalismo campinense, dada a visibilidade que tinha pela importância das matérias 

que conseguia emplacar. Se Valdi tinha acesso a lugares restritos sem licença para entrar, 

Marcelo, além dessa ousadia, buscava ângulos inusitados para compor suas imagens (cf. 

imagens 73 e 74). Por fim, este fotógrafo, dentre todos os que entrevistamos, era o que 

possuía o maior número de imagens da sua época de redação, isso denota, na nossa opinião 

que, para além de um certo nível de narcisismo, este profissional tinha uma verdadeira paixão 

pela rotina que viveu no fotojornalismo. 

 Pensar em acervo e fazer relação com memória e registros de grandes histórias é 

sinônimo de Nicolau de Castro. Esse profissional, considerado pelos seus pares como “o 

dinossauro do fotojornalismo campinense”, marcou o cenário local de impressos por uma via 

diferente de Marcelo Marcos. Nicolau fez convergir dois caminhos paradoxos para compor 

suas imagens: o do enfrentamento e o da paciência. Mantendo o aprendizado do pioneiro 

Valdi Lira, Nicolau ia buscar a imagem aonde ela estivesse, quer fosse na rua (cf. imagem 

108) ou em locais proibidos de uma delegacia de polícia (cf. imagem 109). Nicolau nos 

contou um episódio que explica, com palavras, uma vez que não soube precisar em detalhes o 

fato, o seu nível de caça no início da carreira: 

 

Uma vez pediram para eu fotografar o corpo de alguém, não recordo bem 
quem era, que estava no IML [Instituto Médico Legal] aqui de Campina 
Grande. Quando eu cheguei lá o vigia não permitiu a minha entrada, mas 
também não me disse porque eu não poderia entrar ali. Eu fingi que ia 
embora, tomei uma certa distância, voltei correndo e passei por cima dele. 
Entrei no IML, fiz as fotos e fui embora para o jornal. 
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A diferença entre Nicolau e o seu tutor, Valdi Lira, é de estatura. O primeiro tem 1,80m de 

altura e porte avantajado, ao passo que o segundo é baixo e franzino. Por outro lado, a busca 

incessante por um fotojornalismo autêntico, que não aceita qualquer tipo de montagem ou 

direção, fez desse repórter fotográfico um homem que conseguiu desenvolver a virtude da 

paciência como poucos (cf. imagem 131). É importante considerar que a rotina deste 

fotógrafo era exatamente igual a dos outros no quesito tempo, logo, à parte um número muitas 

vezes exorbitante de pautas por turno que precisava cumprir, era esperando o momento que 

julgava melhor comunicar através da imagem que Nicolau trabalhava. Percebemos que, para 

manter esse conceito, Nicolau pagou o preço de publicar algumas imagens com composições 

simples, mas alinhadas ao seu estilo de um fotojornalismo de momento, flagrante (cf., por 

exemplo, as imagens 110 a 114, da área política). Acreditamos que foi exatamente por isso 

que grandes reportagens, marcantes na história de Campina Grande, foram confiadas a este 

profissional. Talvez Eudes Villar pudesse ser pronunciado neste grupo, dada a quantidade de 

vezes que foi citado pelos seus pares como um profissional de referência, mas a dificuldade 

de acesso aos dados sobre esse fotógrafo, bem como às suas produções visuais, infelizmente o 

deixaram na galeria dos “possíveis candidatos a”. 

 Nos fotojornalistas da segunda geração que se destacam pelo conteúdo produzido 

temos algumas particularidades em comum que os distinguem dos demais: 1) optaram por 

alinhar o aprendizado na área da imagem entre os livros e a prática; 2) em seus trabalhos 

autorais conseguiram emplacar um estilo de fotojornalismo incomum ao praticado no período 

em que iniciaram as suas atividades; 3) tinham um repertório variado de conhecimentos em 

outras áreas como a sociologia, antropologia etc. e faziam transcender para suas imagens essa 

visão de mundo; e 4) foram tutores com uma formação completa no campo profissional, uma 

vez que receberam orientações sobre a atividade advindas dos profissionais da primeira 

geração que já haviam adquirido mais experiência na área; passaram por todas as fases 

técnicas e tecnológicas do fotojornalismo campinense; e foram pioneiros no processo de 

transição entre uma linguagem tradicional e compartimentalizada para uma escrita de perfil 

contemporâneo no fotojornalismo campinense, que repercutiu com mais intensidade, do ponto 

de vista percentual de matérias publicadas, nos trabalhos da terceira geração. 

 Como acompanhamos nos relatos de Leonardo Silva e Antonio Ronaldo, estes 

profissionais buscaram inicialmente os fundamentos para compreender a técnica fotográfica 

nos livros e revistas especializadas. Ao passo que liam sobre os fundamentos aplicados à área, 

buscavam na prática compreender as relações mecânicas, físicas e químicas que regiam os 
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princípios da fotografia. Foram além dos métodos prontos que normalmente eram encontrados 

nas caixas de películas (relação da abertura do diafragma98 com a velocidade do obturador99 a 

depender das condições de luz) e isso fez toda diferença na atividade destes profissionais, uma 

vez que, caso os recursos automáticos das câmeras mais modernas não funcionassem eles 

saberiam perfeitamente trabalhar no modo manual, onde o fotógrafo é que rege as relações 

entre esses dois elementos, essenciais ao que se pretende comunicar. Nesse quesito vale um 

aparte em relação a opinião dos profissionais desta geração que passaram pelo curso de 

Jornalismo da UEPB, no caso, Assis Medeiros, Antonio Ronaldo e Augusto Pessoa. Eles 

classificaram como aproveitável a participação nas disciplinas de Fotojornalismo I e II100 que 

vivenciaram durante o curso por alguns motivos, dentre os quais destacamos: a) como todos 

atuavam num mercado de predominância analógica, o ensino dentro desses moldes técnicos e 

tecnológicos ainda fazia sentido para estes profissionais; b) pela maturidade na área, eles 

compreenderam a importância de estudar os fundamentos da fotografia, ainda que a aplicação 

do conteúdo para o fotojornalismo fosse muito superficial; e c) estes profissionais entendiam 

que qualquer informação técnica nova agregaria valor ao conhecimento já adquirido. 

 O permanente contato com periódicos de outras regiões em busca de referências 

visuais foi criando nestes fotógrafos o desejo de produzir imagens que não estavam em linha 

com os cânones editoriais dos impressos campinenses, de maneira que, quanto mais 

conheciam outros trabalhos, mais estes fotógrafos sentiam a necessidade de romper com o 

status quo, nem que para isso precisassem começar a partir dos seus trabalhos autorias. Nesta 

linha se destacam os fotógrafos Augusto Pessoa e Antonio Ronaldo. No caso de Augusto 

Pessoa, o fotógrafo não conseguiu sobreviver muito tempo preso a esses grilhões, conforme 

citamos no relato sobre a sua trajetória, e partiu para as produções autorais num estilo que 

alguns autores denominam de fotodocumentarismo. Antonio Ronaldo, sucessor de Augusto 

no Correio da Paraíba, entendeu que poderia contribuir com esse processo de mudança 

inserido no mercado. Por essa via, foi abrindo trilha lentamente e, pouco a pouco, as suas 

                                                 
98 “Na câmera, o mecanismo de lâminas finas, geralmente situado entre as lentes, que se abre a partir 
do centro e controla a quantidade de luz que atinge o filme” (RABAÇA; BARBOSA, 1995, p. 201, 
grifos dos autores). 
 
99 “Dispositivo da câmera para controlar o tempo de exposição, ou seja, a admissão da luz que vem 
impressionar a emulsão [ou o sensor, no caso das câmeras digitais]” (RABAÇA; BARBOSA, 1995, p. 
422, grifos dos autores). 
 

100 Atualmente a Estrutura Curricular do curso de Comunicação Social da UEPB contempla, entre suas 
disciplinas básicas, os componentes Linguagem Fotográfica I e II. 



428 

 

“fotos de denúncia” foram sendo publicadas nos Cadernos especiais do Correio. Ao mesmo 

tempo, o fotógrafo se tornava cada vez mais conhecido nessa área pelos trabalhos autorais, 

como o conjunto de imagens que contribuiu para o fechamento do Hospital João Ribeiro (cf. 

imagens 246 e 247). 

 Ainda sobre o trabalho de Augusto Pessoa gostaríamos de ressaltar uma ocorrência 

interessante, que tem relação direta com o fato de termos feito um levantamento a respeito da 

naturalidade dos fotógrafos. Acreditamos que um dos maiores desafios para os profissionais 

da imagem é manter o “olhar desacostumado”, ou descondicionado, e isso se torna cada vez 

mais difícil quando estes permanecem por muito tempo no mesmo contexto. No depoimento 

de Pessoa ela narrou um fato interessante sobre esse assunto: 

 

Quando eu voltei da primeira viagem que fiz ao Peru me senti como um 
peixe fora d’água trabalhando em jornal. Então Alessandra, uma amiga que 
estudou comigo no curso de Jornalismo, me convidou para conhecer a 
Chapada do Araripe, que fica na divisa entre os estados do Ceará, 
Pernambuco e Piauí, mas pertence mesmo ao município do Crato (CE). Fui e 
não voltei, porque lá eu consegui ver um verdadeiro celeiro de manifestações 
culturais, religiosas etc. Entre idas e vindas, eu retornei em definitivo para 
morar em João Pessoa em 2008, mas sempre visito o Araripe. Desde 
novembro do ano passado [2014] me firmei em Campina Grande. Na 
verdade, despois de viver essa experiência no Ceará, desde que eu voltei 
para Campina eu percebi como esse lugar é rico, como tem assuntos a serem 
explorados e é isso que eu estou fazendo: ultimamente meu trabalho está 
bem focado na Paraíba. 

 

Nesse sentido, julgamos que o desafio imposto sobre aqueles que permanecem trabalhando no 

lugar onde nasceram e vivem, especialmente quando desenvolvem trabalhos autorias, que 

partem de uma observação direta, não necessariamente mediados ou dirigidos por pautas que 

nasceram nas mesas dos editores, são profissionais dignos de nota. Neste sentido, tendo em 

conta todos os fotógrafos participantes desta pesquisa, destacamos os trabalhos de Valdi Lira, 

Marcelo Marcos, Nicolau de Castro, Leonardo Silva, Xico Morais, Antonio Ronaldo, 

Katharine Nóbrega e Nelsina Vitorino. 

 O vasto repertório, estruturado a partir de conhecimentos outros somados as técnicas 

de fotojornalismo, fez das imagens de Augusto Pessoa e Antonio Ronaldo o grande 

diferencial desta geração. Ler as imagens produzidas por estes profissionais é ter acesso a 

verdadeiras aulas de História, Antropologia e Sociologia. Desde a primeira viagem de Pessoa 

ao Peru que essa veia pulsou forte nas imagens criadas por este profissional (cf. imagens 231 

e 232). Quando Augusto Pessoa voltou o seu olhar para o seu país e, mais especificamente, 

para a sua região, o resultado foi a descoberta de lugares, pessoas, tribos e tradições que 
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capturadas por este repórter fotográfico ganharam visibilidade universal (cf. imagens 233 a 

236). A avaliação não pode ser outra quando nos deparamos com os textos de luz produzidos 

por Antonio Ronaldo, com o diferencial de que o conjunto da obra deste repórter fotográfico é 

fundamentalmente local. Nos chama atenção o “olhar desacostumado” de Ronaldo para um 

lugar como a feira central de Campina Grande (cf. imagens 249 e 250), ambiente onde 

transita desde criança. 

 O trabalho do fotógrafo Xico Morais deve ser considerado um capítulo à parte nesta 

geração. Este profissional, que iniciou as suas atividades na fotografia de estúdio e foi 

tutoreado no fotojornalismo por Carlos Alberto, começou a enveredar, estimulado pelas 

muitas referências visuais que teve dos impressos de grande circulação em nível nacional, 

pelo caminho de uma fotografia que ele classifica como artística. Como atividade paralela à 

redação, o fotógrafo buscou se aperfeiçoar na área social, acompanhando o fotógrafo e, à 

época, professor de Fotojornalismo da UEPB, Cleper Dantas Wanderley. No entendimento de 

Morais, ao objeto da reportagem sempre existirá a possibilidade de agregar componentes que 

servirão como vetores para uma boa comunicação através da imagem. É muito interessante 

avaliar esse conceito de Xico Morais, uma vez que, mesmo que não tenha uma consciência 

conceitual do que está afirmando, este profissional defende a ideia de diluição de 

compartimentos, ou áreas, no campo da imagem e, mais especificamente, do fotojornalismo. 

Senão vejamos: quando Xico Morais tentou levar adiante esse tipo de imagem vinculado ao 

Diário da Borborema raramente logrou êxito, conforme comentamos no relato sobre o 

fotógrafo e apresentamos nas imagens 224 e 225. A exceção era quando produzia imagens 

nessa linha para a área policial. Esse impedimento recorrente, somado ao baixo salário 

oferecido pela empresa, quando comparado ao que começou a receber nos trabalhos autorais 

na área Social, fez o fotógrafo pedir desligamento do DB em 2009. Na entrevista que fizemos 

com esse profissional, no contexto em que relatava essa fase de transição da sua trajetória, ele 

disse: “agora, atuando na fotografia social, eu nunca fui tão fotojornalista, porque é só você 

observar o que se pede hoje de um fotógrafo da área social que chegará a conclusão que as 

técnicas antes reservadas ao fotojornalismo hoje são indispensáveis à esse tipo de fotografia”. 

Compreendemos, a partir desse relato, que para Xico Morais a ideia de uma fotografia 

compartimentalizada é algo que ficou para trás.      

 Uma outra característica que elencamos, ainda referente aos profissionais da segunda 

geração, é que eles foram tutores dos novos fotógrafos – e dos colegas de redação, quando da 

mudança do equipamento analógico para o digital -, que possuíam em seu currículo 

profissional a mais completa qualificação na área que qualquer outra geração teve e, 
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sobretudo, estavam disponíveis para compartilhar esse know how com os seus pares. Neste 

aspecto, como citaram os profissionais da terceira geração, aparece com muita força a 

presença do repórter fotográfico Leonardo Silva. Talvez a acolhida que teve no início da sua 

carreira, através do colega Fernando Lopes e dos fotógrafos Assis Medeiros e Nicolau de 

Castro, tenham influenciado nesse perfil tutor/conselheiro de Léo, como é chamado pelos 

amigos. A secretária de redação do JP, Claudeci Ribeiro, destaca essa virtude do fotógrafo e 

acrescenta que: 

Léo é um profissional completo, mesmo não tendo passado por um curso 
universitário, tem uma larga experiência no campo do fotojornalismo. Ele é 
o responsável por acompanhar os novos fotógrafos que chegam aqui na 
empresa. Quando Nicolau se aposentou, em 2013, foi sucedido por Nelsina e 
posteriormente por Junot, e para estes dois contratados a presença de 
Leonardo foi essencial, mesmo ambos sendo egressos do Diário da 
Borborema e formados em Comunicação. Tem outra coisa, quando eu 
preciso compartilhar qualquer assunto relacionado a área de fotojornalismo é 
a Leonardo que eu recorro: quando a demissão de um fotógrafo é necessária 
converso com ele; quando preciso contratar alguém para a função, a mesma 
coisa; e quando preciso avaliar o perfil do funcionário que está na ativa, 
também é a ele que eu busco. Perceba, na área de fotojornalismo, é Leonardo 
Silva o maior responsável no Jornal da Paraíba, digo, aqui na sucursal de 
Campina Grande. 

 

Para a nossa grata surpresa, este fotógrafo não ajudou só aos companheiros de redação do JP, 

mas aos demais colegas que faziam parte dos quadros das outras empresas, conforme 

testemunham unanimemente os profissionais da geração seguinte que, como já destacamos, 

eram todos contratados do Diário da Borborema. Acreditamos que, à semelhança do que 

acontece com os educadores formais, quanto mais Leonardo Silva compartilha 

conhecimentos, mais o seu lado profissional se desenvolve (cf. e comparar as imagens 201, 

206, 207, 209 e 211). 

 Dos fotógrafos que compõem a terceira geração de profissionais, para além das 

peculiaridades que destacamos no início do item 6.1.5, queremos realçar alguns aspectos que 

em certa medida foram comtemplados no conteúdo do capítulo 4 (com mais ênfase nos 

relatos), mas merecem ser revisitados nesta fase do trabalho. Este grupo de quatro fotógrafos 

foi o que encontrou, dentre todas as gerações, maior dificuldade de iniciar as suas atividades 

profissionais nos impressos campinenses. Acreditamos que esse fator se deu por alguns 

motivos que passaremos a elencar a partir de agora: 

 

1) Enquanto estudantes de Jornalismo, esta geração não teve uma formação técnica e 

tecnológica em linha com o modelo vigente de fotojornalismo praticado nas redações, 
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que já utilizavam a tecnologia digital, enquanto o padrão oferecido pela UEPB era o 

analógico, e ainda assim muito precário. Em síntese, existia um problema de 

incompatibilidade associado a questões logísticas101; 

2) Uma constatação recorrente nos relatos, mas a maioria das vezes tratada de maneira 

muito tímida pelos egressos do curso de Jornalismo da UEPB, é a questão da forma 

como as disciplinas de Fotojornalismo foram conduzidas pelo professor responsável 

durante os anos em que esteve à frente destes componentes curriculares na Instituição. 

Sobre isso queremos tecer alguns comentários, até porque, também somos egressos 

dos mesmos bancos acadêmicos e vivenciamos as situações relatadas. Normalmente as 

disciplinas eram divididas da seguinte forma: na primeira fase, um pouco de história 

da fotografia seguida dos conceitos básicos referentes à câmera e acessórios; em 

Fotojornalismo II, agregado ao conhecimento anterior, com um mínimo de prática, a 

parte de laboratório no estilo clássico – luz vermelha de segurança, manipulação de 

químicos, além de todo processo de revelação e ampliação para o papel -, acrescido, às 

vezes, de alguns documentários na área. Sobre uma prática deficiente, isso acontecia 

fundamentalmente por fal23ta de equipamentos, lacuna muitas vezes suprida com os 

equipamentos pessoais do professor que eram compartilhados com os alunos. Também 

o suprimento de películas e químicos para o funcionamento do laboratório muitas 

vezes era advindo do estoque pessoal do docente, que era fotógrafo na área social. 

Acreditamos que a crítica mais contundente esteja vinculada ao fato de que, mesmo 

pouca, a parte prática da disciplina quase não convergia para a linguagem do 

fotojornalismo no seu conceito clássico, voltado para reportagens que estivessem em 

linha com o que seria encontrado no mercado102; 

                                                 
101 Como já referimos algumas linhas acima, esse problema não foi vivenciado pelos fotógrafos 
graduados da geração anterior porque estes, quando egressos do curso, se depararam com um mercado 
predominantemente analógico. 
 

102 “Acredito que expor os futuros profissionais de jornalismo aos modos pelos quais uma linguagem 
produzida por um meio tecnológico se anuncia, para que conheçam por dentro as operações e os 
caminhos percorridos, no caso da fotografia, entre a decisão que antecede o clique e a sua visibilidade, 
pode despertar curiosidades e desenvolver potencialidades escondidas. Assim, é atribuição de um 
professor de fotojornalismo facilitar ao aluno o ‘domínio das linguagens habitualmente usadas 
nos processos de comunicação, nas dimensões de criação, de produção, de interpretação e da 
técnica’ (Diretrizes Curriculares, perfil específico do egresso dos cursos de jornalismo). Infelizmente 
e diferente da linguagem escrita, o mergulho na alfabetização visual se restringe apenas a umas poucas 
horas por semana e não se estende pelo curso todo” (RACY apud BUITONI, 2011, p. 128, grifo 
nosso). 
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3) Se comparado aos outros profissionais egressos do curso, esta geração não buscou 

aprofundamento teórico e prático em paralelo à academia. Neste ponto se faz 

necessário destacar que a fotógrafa Nelsina Vitorino padeceu dos mesmos reveses no 

curso de Jornalismo, mas, como ela mesma afirmou, teve na sua outra graduação 

aporte necessário para ajudá-la, especialmente, no campo teórico. 

4) Não estabeleceram contatos prévios com os profissionais já atuantes no mercado, 

através de estágios, acompanhamento voluntário no cumprimento das pautas pelos 

veteranos etc. Em suma, foi uma geração, na sua maior parte, encastelada nos muros 

acadêmicos, vivendo a expectativa de que o diploma seria um passaporte com bônus 

de conhecimento suficiente para a atuação neste mercado de trabalho. Vale ressaltar 

que este foi o grupo de profissionais academicamente mais capacitado neste recorte 

que estamos trabalhando do fotojornalismo campinense. 

 

Em contrapartida, percebemos que, a medida que esses fotógrafos chegaram ao 

mercado de trabalho, reconheceram as suas debilidades e buscaram/aceitaram a tutoria de 

profissionais mais experientes, conseguiram desenvolver um fotojornalismo que transcendeu 

em muito aquele que foi iniciado por alguns profissionais da segunda geração. É bem verdade 

que estes novos fotógrafos foram os únicos a desfrutar do acompanhamento de um editor de 

fotografia, mas, por outro lado, ainda precisavam equilibrar as suas produções a realidade de 

um mercado local que ainda vivia um processo de transição entre o estilo tradicional de fazer 

fotojornalismo e uma tendência mais contemporânea. Neste grupo destacamos os trabalhos 

das fotógrafas Katherine Nóbrega e Nelsina Vitorino como expressão mais próxima desse 

novo fotojornalismo.  

Não julgamos necessário, no caso das duas profissionais supracitadas, de proceder 

com uma análise dentro dos mesmos parâmetros que temos seguido até aqui, isso porque 

tivemos condições, dada a estrutura do capítulo que contemplou os relatos e imagens 

produzidas por estas repórteres fotográficas, de refletir analiticamente sobre o trabalho 

desenvolvido por elas, bem como a importância das mesmas no contexto de mudanças pelas 

quais passou, e continua passando, o fotojornalismo campinense. Creditamos esse avanço a 

resiliência profissional destas mulheres. Para além de uma questão de gênero, ou de 

sensibilidade feminina e/ou de mãe, como argumenta a fotógrafa Nelsina Vitorino, 

entendemos que foi o compromisso profissional de construir uma trajetória balizada pela 

convicção do que acreditam ser um jornalismo de ponta que motivou estas profissionais. 
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Sobre a relação fotojornalismo e arte achamos de bom alvitre comparar as produções 

de dois profissionais que acreditam nessa perspectiva: Xico Morais e Nelsina Vitorino. 

Enquanto o primeiro entende que a intervenção ou, a depender de alguns casos, a direção de 

imagens, é algo aceitável e se estabelece como um recurso didático à compreensão do que se 

pretende comunicar através da fotografia (cf. imagens 218 e 219, por exemplo) a segunda 

compreende que o todos os elementos necessários à boa comunicação pela imagem já estão na 

cena, cabe ao fotógrafo, a semelhança de um caçador, escolher o melhor lugar para se 

posicionar e capturar a imagem da forma mais sutil possível (cf. imagens 277 a 279). 

Ademais, Nelsina, pela compreensão que tem no campo da arte, se filia, como já afirmamos, a 

um fotojornalismo que é capaz de existir à parte da estética do flagrante, que fornece uma 

comunicação possível e não imposta. Sousa reflete sobre esse assunto: 

       

Parte dos documentaristas atuais não perseguem, portanto, a ilusão de uma 
verdade universal no processo de atribuição de sentido, antes promovem no 
observador a necessidade de, questionando, chegar à “sua verdade”, a uma 
“verdade subjetiva”, o mesmo é dizer, a uma visão de mundo, 
independentemente das intersubjetividades que, a posteriori, se possam 
construir. A compreensão contextual dos acontecimentos e das 
problemáticas afiguram-se aos olhos desses fotógrafos como essencial para a 
sua apreensão e para a apreensão do seu significado. (2004, p. 174-175). 

 

 Muitos dos aspectos apresentados durante este trabalho de pesquisa que teve como 

objetivo um mapeamento dos fotojornalistas que atuaram na cidade de Campina Grande entre 

os anos de 1960 a 2012, a partir dos relatos e das imagens produzidas, evidenciaram dados, 

práticas e progressos na qualidade das reportagens fotográficas muito comuns ao que 

conseguimos aferir em nível de Brasil. Por exemplo, o processo de transição dos 

equipamentos analógicos para os digitais nas redações campinenses aconteceu quase que 

concomitantemente ao dos demais jornais em outras regiões, talvez com níveis de 

investimentos proporcionalmente distantes, mas, no quesito tempo, houve sincronia. Também 

pesquisando a história do fotojornalismo no Brasil, sempre a partir de aspectos muito gerais, 

dada a deficiência de bibliografia específica nesta área, constatamos um processo de 

transformação na prática do ofício a partir das diferentes gerações que atuaram nos diversos 

impressos espalhados pelo país também muito semelhante ao desenvolvimento que aconteceu 

em Campina Grande. Se quisermos aferir o nível das reportagens fotográficas produzidas por 

uma parcela de profissionais que trabalharam/trabalham na cidade serrana, basta avaliar o 

número significativo de imagens que têm atravessado os limites da Paraíba para compor 

matérias em mídias impressas e eletrônicas de grande repercussão nacional.  Intuímos assim 
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que, o grande diferencial da nossa pesquisa foi o de ter voltado o nosso foco de trabalho para 

os repórteres fotográficos em nível local, a tempo de colhermos os seus testemunhos, 

identificar os arquivos na companhia destes profissionais e, a partir desse levantamento, 

agrupar um acervo considerável e, em paralelo, contribuir com a história de Campina Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



435 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Iniciar o desbravamento da trilha que conduz ao conhecimento dos fotojornalistas que 

atuaram na cidade de Campina Grande foi uma tarefa desafiadora, mas extremamente 

gratificante. O volume de informações nessa segunda investida foi bem maior que o da nossa 

primeira pesquisa de Pós-Graduação, em nível de Mestrado, pois trabalhamos com um 

número quatro fotógrafos. Todavia, o alargamento dos dados nesta fase de qualificação 

acadêmica alicerçou ainda mais o desejo de permanecer labutando neste campo de pesquisa 

que, guardadas as devidas proporções, se mostra não muito querido pelos investigadores que 

transitam na área da imagem fotográfica. 

 Para além dos primeiros levantamentos, quando cuidamos de expandir o nosso 

conhecimento sobre os profissionais que atuaram na cidade e onde poderíamos localizá-los, a 

fase da pesquisa de campo, que envolveu as técnicas de entrevista e pesquisa documental, foi 

reveladora quanto à urgência do nosso trabalho. Alguns profissionais já estão com a idade 

avançada, e destes muitos já não conseguem recordar com clareza alguns nomes, fatos, datas 

ou mesmo os equipamentos que utilizaram quando exerceram o ofício. Às vezes nos era 

transmitida uma pista sobre algum assunto importante para o trabalho, então pesquisávamos, 

voltávamos ao fotógrafo e uma vez que a informação era confirmada passava fazer parte do 

texto. 

 Estruturar a história do fotógrafo Eudes Villar foi um processo emblemático no que 

diz respeito ao que seria desenvolver uma pesquisa como essa daqui a alguns anos. É bem 

verdade, como citamos no capítulo que tratou sobre esse profissional, que ele tinha um perfil 

mais introspectivo, todavia, mesmo com a ajuda dos familiares e de todos os colegas que 

conviveram com este fotógrafo, reunir as informações sobre Eudes foi um verdadeiro trabalho 

de investigação, que demandou muito tempo de busca nos arquivos pessoais dos que já foram 

aqui citados e do Jornal da Paraíba, através do acervo online do periódico. Foi uma surpresa 

para Eudésio Vilar, quando dos nossos encontros com o objetivo de registrar os depoimentos 

que prestou para este trabalho, deparar-se com algumas informações que conseguimos sobre o 

seu pai, das quais ele, como filho, não tinha conhecimento. 

 Outro dado que nos chamou atenção foi como os fotojornalistas que atuaram na 

pesquisa reconheceram-se frente a um trabalho como o nosso. Na verdade, muitos não se 

achavam dignos de participarem deste processo e esse fato não tem a ver com baixa 

autoestima, mas, sobretudo, com a estranheza que gerou a iniciativa de um pesquisador que 

trabalha com mídia impressa voltar os olhos especificamente para eles e não para os 
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repórteres de texto, ou mesmo a história do periódico de uma forma geral. Essa constatação 

reforçou ainda mais um dado que apresentamos no início do trabalho, e que tem relação com a 

inexistência de pesquisas mais aprofundadas sobre, especificamente, a história do 

fotojornalismo no município de Campina Grande. 

 Rememorar sobre os acervos e arquivos públicos e particulares com os quais nos 

deparamos neste percurso é um capítulo à parte no processo da nossa pesquisa. Podemos 

afirmar que a maioria das imagens a que tivemos acesso estão em vias de desaparecer, quer 

estejam nos jornais publicados (estas são as que se encontram em pior estado), ampliadas em 

papel ou em formato digital. Ainda de uma forma muito geral, é perceptível que os arquivos 

particulares dos fotógrafos com imagens ampliadas em papel, muito raros neste meio, são os 

que se encontram em melhores condições. Destacamos neste último caso, as coleções dos 

fotógrafos Marcelo Marcos e Nicolau de Castro. Uma proporção significativa dos fotógrafos 

da segunda e terceira gerações também guardam alguns arquivos no formato digital, todavia, 

afora esse remanescente, as imagens produzidas neste período são descartadas das redações 

locais tão logo os HD’s e memórias externas não suportem mais informações. 

 Avaliamos que, num cenário como este, garimpar um acervo com mais de 60.000 

imagens e capturar aproximadamente 45 horas de áudio e vídeo com os depoimentos dos 

fotógrafos, editores, jornalista e historiador foi um feito relevante para o escopo do nosso 

trabalho. Aliás, para além do cumprimento do nosso objetivo, temos a certeza de ter 

contribuído não só para a história do fotojornalismo em Campina Grande, mas, como antevê 

Kossoy, nosso principal norte teórico e metodológico, colaboramos significativamente com a 

história da cidade através dos trabalhos que aqui foram expostos de maneira sistemática, 

independentemente do nível de contribuição que cada profissional aqui apresentado deu ao 

trabalho. 

 O tempo para a execução desta pesquisa foi outro grande desafio para nós. Neste 

percurso acadêmico passamos por duas mudanças significativas: a primeira foi a substituição 

de orientador, uma vez que o Professor que nos acompanhou no início do doutorado deixou 

de fazer parte dos quadros do Mackenzie, sendo substituído pela Profa. Dra. Jane de Almeida 

aproximadamente três meses depois. Na sequência, optamos, de comum acordo com a 

orientadora, por uma mudança significativa no projeto de pesquisa. Melhor dizendo, 

mudamos o projeto de pesquisa, e essa decisão se deu poucos meses antes da Banca de 

Qualificação. Submetemos o projeto acompanhado de algumas minutas de capítulos e, a partir 

da aprovação, somada, sobretudo, às valiosas contribuições dos professores participantes 

desta primeira fase, tecemos, sob a orientação atenta da Profa. Jane, o trabalho que ora se 
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apresenta. No total, entre a Banca de Qualificação e a data limite para o depósito da tese 

estabelecido pela Instituição, contamos com um ano e dois meses de prazo para o 

cumprimento de todas as etapas desta pesquisa, incluindo: levantamento de fotógrafos e 

acervos; entrevistas; transcrições; cópia e digitalização das fotografias que estavam ampliadas 

em papel, com a contrapartida, por iniciativa nossa, de devolver as coleções aos seus donos 

acompanhadas dos arquivos digitalizados; organizar e selecionar todos os dados obtidos; e 

escrever a tese.      

 Reconhecemos que, pela natureza da pesquisa quanto ao seu objetivo, o trabalho 

tendeu mais para a descrição dos dados que pela interpretação destes. Ainda que, na nossa 

compreensão, o ato de selecionar aquilo que julgamos mais importante para aparecer no 

trabalho tenha, na sua raiz, um quê de interpretação. Os desafios que se apresentam para o 

futuro próximo incluem: a sistematização dos milhares de arquivos que conseguimos coletar 

com o objetivo de compartilhar com pesquisadores dos diversos campos do conhecimento que 

precisem de um banco de dados como o que temos; produzir um documentário a partir das 

imagens obtidas durante as entrevistas; e, por fim, publicar este trabalho de pesquisa na 

expectativa de que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e, sobretudo, novos 

pesquisadores se sintam motivados a dar continuidade a esta lida, que acabou de começar. 
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SILVA, Marcelo Marcos da. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 10 
ago. 2015. 
 
SOUSA, Nicolau de Castro. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 17 
jul. 2015. 
 
VILAR, Eudésio Oliveira. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 18 
ago. 2015. 
 
VILLAR, Luzia Barbosa. Entrevista concedida ao pesquisador. Campina Grande – PB. 04 

ago. 2015. 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 

 

 

Eu, _____________________________________________________________, CPF 

______________________, RG_________________________, depois de conhecer e 

entender os objetivos e procedimentos metodológicos da pesquisa, bem como de estar ciente 

da necessidade do uso de minha imagem e depoimento, AUTORIZO, através do presente 

termo, o pesquisador Paulo Matias de Figueiredo Júnior, CPF XXX.XXX.XXX-XX, RG 

XXXXXXX SSP-XX, a realizar e/ou utilizar as fotos que se façam necessárias, assim como a 

registrar meu depoimento, podendo até transcrevê-lo utilizando o método de transcriação, se 

for o caso, sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 

 

Ao mesmo tempo, AUTORIZO a utilização de fotos e/ou depoimentos para fins científicos, 

de publicação e de estudos (pesquisas, artigos, slides e transparências), em favor do 

pesquisador acima especificado, desde que conste o devido crédito do profissional que 

subscreve como participante de pesquisa. 

 

 

 

____________________ - _____, _____ de ___________ de 2015. 

 

 

 

 

 

________________________________  ________________________________ 

         Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável 
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APÊNDICE C 

 

QUESTIONÁRIO - FOTOJORNALISTAS (ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA) 

 

01) Nome completo. 

02) Data de nascimento. 

03) Local de nascimento. 

04) Nome dos pais. 

05) O que os pais faziam? 

06) Casado? Nome do cônjuge. 

07) Filhos? Quantos? 

08) Qual o seu hobby? 

09) Qual a sua crença? 

10) Grau de escolaridade? 

11) Como e quando começou a sua história com a fotografia? Como foi o aprendizado do ponto de 

vista técnico? Como faz para se manter atualizado neste aspecto? 

12) Em que ano e em que impresso começou a atuar como fotojornalista? 

13) O que pensa sobre o equipamento que o fotojornalista deve usar? Que equipamentos mais 

gosta de usar na sua atividade profissional? 

14) Como você encarou as mudanças tecnológicas referentes ao equipamento no decorrer da sua 

atividade profissional? 

15) De uma forma geral, o seu aprendizado vem mais pela leitura ou pela prática? Ou os dois 

modos têm o mesmo peso? 

16) Quais as suas maiores influências (ou referências) no fotojornalismo? 

17) Em que área mais gosta de atuar? Em que área menos gosta de atuar? 

18) A partir do seu conhecimento, em quantos “tempos” o fotojornalismo de Campina Grande 

pode ser dividido? 

19) Que temas merecem destaque na história do fotojornalismo de Campina Grande? 
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20) Que pautas você cumpriu que não podem ser esquecidas na sua trajetória profissional? 

21) Que outros nomes, além do seu, não podem ser esquecidos na história do fotojornalismo 

campinense? 

22) Qual a sua avaliação do fotojornalismo campinense? Em que escala você classifica o nível dos 

fotojornalistas que aqui atuam? 

23) Como você avalia a sua contribuição para o fotojornalismo campinense? 

24) Olhando para o fotojornalismo campinense, qual a sua avaliação no quesito “ética no 

fotojornalismo”? (ATENÇÃO , esta resposta pode estar contida na da questão 16) 

25) Caso tenha curso superior (na área ou não), como este ajuda na profissão? Como é a sua 

relação com os profissionais que não têm curso superior? Como aprende? Como ensina? 

26) Caso não tenha curso superior, como é a convivência com os que vêm das Universidades? 

Como ensina? Como aprende? 

27) Exerce atividade paralela ao fotojornalismo? Qual? Desde quando? Por quê? 

28) Em sua opinião, como a história do fotojornalismo se mistura com a história de Campina 

Grande? A história do fotojornalismo se mistura com a história de Campina Grande? 

29) Como classifica a relação entre os seus pares?  

30) Existe alguma Associação ou entidade representativa a que é filiado? 

31) Existe alguma Agência formada por fotojornalistas na cidade? Qual? 

32) Como manter o olhar descondicionado? 

33) Como você pensa a sua imagem do ponto de vista técnico? E do ponto de vista social? 

34) Sente que a sua capacidade criativa é “freada” pela empresa onde trabalha? 

35) O que mudaria na sua história como repórter fotográfico? 
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APÊNDICE D 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS EDITORES (ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA) 

 

01) Nome completo. 

02) Data de nascimento. 

03) Local de nascimento. 

04) Nome dos pais. 

05) O que os pais faziam? 

06) Casado? Nome do cônjuge. 

07) Filhos? Quantos? 

08) Qual o seu hobby? 

09) Qual a sua crença? 

10) Grau de escolaridade? Caso tenha curso superior, em que Instituição e em que ano concluiu o 

curso? 

11) Em que ano e como  começou a sua história com o jornalismo? Em que empresas trabalhou 

(se possível, citar o período e a função que desempenhou)? 

12) Cite nomes de fotojornalistas que trabalharam com você e outros que trabalhavam em 

empresas concorrentes, mas que você conhece. 

13) Caso tenha iniciado como repórter, como era a relação com os fotógrafos que trabalhavam 

com você? 

14) E depois, como Editor, como passou a ser essa relação com os fotógrafos? A escolha da(s) 

foto(s) que seria(m) publicada(s) era tarefa fácil ou havia conflito de opiniões entre você e o 

fotógrafo? 

15) Como Editor, quais eram os seus critérios para contratar um fotojornalista? 

16) A linguagem da fotografia de imprensa vem passando por mudanças ao compasso dos tempos. 

Como você percebeu a evolução dos fotógrafos nesse quesito? E como percebeu a adequação 

das empresas de comunicação nesse aspecto? 
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17) O mercado do fotojornalismo em Campina Grande foi, durante muitos anos, ocupado por 

profissionais que tiveram a sua formação dentro das redações. Recentemente, o cenário vem 

passando por mudanças com a chegada dos egressos dos cursos de Jornalismo. Atuando como 

Editor, você identificou alguma(s) diferença(s) entre esses dois tipos de profissionais? 

18) Na sua opinião, quais foram as grandes notícias que foram publicadas dentro do recorte 

temporal desta pesquisa (1960-2012)? 

19) Qual a sua avaliação a respeito do quesito “ética e fotojornalismo”, tendo em conta o contexto 

de Campina Grande? 

20) Em que nível você coloca o fotojornalismo que é feito em Campina Grande comparando ao 

que é feito nas outras regiões do Brasil? Justifique a sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



453 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


