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1. RESUMO 
 

O presente trabalho visa apresentar a história da fotografia esportiva no 

Brasil e no mundo, associando a vertentes que ajudaram na sua valorização, como a 

ascensão tecnológica ao longo dos anos. Transcorrendo do passado com o uso do 

meio analógico, aos dias atuais com a polivalência de recursos das câmeras digitais, 

as quais possibilitam maior facilidade na captação de imagens esportivas, que são 

amplamente divulgadas em cadernos de notícias impresso e principalmente em 

portais de informação on-line. Além disso, as tendências no registro de fotografia 

esportiva, também são discutidas, a partir da apresentação de sistemas novos como 

o da fotografia remota.  

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Ao acessar um portal de notícias esportivas da internet é comum encontrar 

imagens especificamente de esportes, tanto que nos dias atuais com a evolução 

tecnológica, novos recursos são utilizados para o registro de fotografias esportivas. 

Entretanto, ao longo de sua história nem sempre foi assim, muitas foram às 

dificuldades para que a fotografia de esportes se consolidasse nos jornais da época.  

Segundo SANTOS apud SÁVIO (2004) no passado os fotógrafos de 

esportes trabalhavam no escuro, vendo as imagens registradas no momento de sua 

publicação, hoje em segundos é possível ver os cliques, tendo a produção de 

fotografias durante uma partida mais do que duplicada. CORDEIRO e BONI apud 

SADE (2003) ressaltou que o sistema analógico não possibilitava um registro com 

grande qualidade, e por esse motivo, muitas das imagens em movimento apareciam 

borradas prejudicando a sua valorização pelos meios impressos. 

Na década de 30, grandes transformações aconteceram, propiciando a 

transmissão de imagens fotográficas à distância, através do sistema “telefoto”, que 

foi uma importante ferramenta para muitos fotojornalistas esportivos ao irem cobrir 

grandes eventos esportivos, como Copas do Mundo e Olímpiadas.  

MORAIS (1994), na biografia de Assis Chateaubriand cita o sistema 

“telefoto”, ao enaltecer a influência de Chateaubriand na incorporação de tecnologias 

em seus jornais, e a forte presença do sistema na comunicação à distância com os 

correspondentes dos “Diários Associados”1. 

 

                                                           
1
 Nome dado ao conglomerado de empresas de Assis Chateaubriand. 



Na cobertura de eventos esportivos importantes, os fotógrafos enviados ao 

país, onde aconteciam às competições montavam minilaboratórios nos banheiros 

dos hotéis, revelando as fotografias captadas nos estádios e ginásios; em entrevista 

ao programa “SPORTV Repórter”2, o experiente fotógrafo Ari Gomes3 revelou o 

como funcionava o processo: “minha preocupação não era se o hotel era cinco 

estrelas, mas sim se ele tinha muita luminosidade”. 

Mas por qual motivo estudar e explorar esse tema? É a partir dessa 

pergunta que os objetivos geral e específico se formulam, e se esclarecem na 

constituição deste projeto. 

 

3. OBJETIVOS 
 

Entre os objetivos desta pesquisa, o geral se encontra na esfera de um 

estudo exploratório a respeito da evolução e história da fotografia esportiva, a partir 

da incorporação das novas tecnologias ao longo dos anos, ramo esse tão 

ascendente no século XXI, onde imagens esportivas banham portais de informação 

on-line e jornais impressos, em seus respectivos cadernos de esportes. Tendo como 

objetivos específicos: analisar a importância das tecnologias para a evolução; 

pesquisar as tendências dos dias atuais em fotografar esportes, em referências às 

novas tecnologias; identificar as dificuldades do passado de sua colocação nos 

jornais impressos; e comparar imagens esportivas do passado aos dias atuais. 

 

4. METODOLOGIA 
 

A pesquisa se desenvolve de maneira exploratória, através de pesquisas 

bibliográficas em livros e portais de informação on-line. Ao longo do 

desenvolvimento do projeto está sendo perceptível o desenvolvimento das imagens, 

e os diferentes focos enquadrados pelos fotógrafos, por esse motivo discussões e 

comparações a partir de imagens também são refletidas, com o pretexto de análise 

contemporânea das imagens esportivas e fundamentando as novas tendências. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

A fotografia digital que revolucionou o ramo de fotografar esportes surgiu no 

período Guerra Fria4, ganhando os fotógrafos esportivos nas Olímpiadas de 1996. 

                                                           
2
 Programa de televisão exibido pelo canal a cabo de esportes SPORTV. 

3
 Fotógrafo de esportes brasileiro. 

4
 Período do embate entre EUA e URSS em busca de novas tecnologias (1945 -1991). 



Entre as tendências na captação de fotografias de esportes após a 

dissolução do sistema digital, uma tem ganhado destaque nos últimos tempos e vem 

sendo rotineiramente utilizada por muitos profissionais, sendo conhecida como 

fotografias remotas. O processo funciona de maneira inteligente e eficaz, onde a 

partir de um pedal ou de um clique em uma máquina fotográfica das mãos do 

fotógrafo (dependendo da tecnologia utilizada pelo profissional), é acionado no 

mesmo instante as outras câmeras, resultando em segundos, em imagens de 

diferentes ângulos. Outra grande propensão que já é utilizada por muitos fotógrafos 

graças ao meio digital, é o da sequência fotográfica, onde a junção de cliques 

sucessivamente rápidos gera imagens capazes de contar histórias. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

A partir de primeiras análises é possível reconhecer que as evoluções 

tecnológicas das câmeras fotográficas, do analógico ao meio digital, provocaram 

modificações importantes para valorização das imagens esportivas. Ainda assim, foi 

reconhecível que muitas das imagens atuais, não eram possíveis de serem 

realizadas no passado, pelos seus restritos recursos de fotografar, dificultando a 

prática do momento decisivo e das três palavras que o resultam: ação, dinamismo e 

velocidade. Com isso, há uma influência grande da tecnologia para a construção da 

evolução e história da fotografia de esportes. 
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