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RESUMO 

 

Esta monografia  busca uma reflexão sobre a imagem apreendida pelos  paparazzi, 
profissionais que ganham a vida registrando e vendendo fotografias não autorizadas de 
celebridades. Apresentadas como flagras da “vida como ela é”, as fotos destes caçadores de 
ilustres personalidades envolvem questões como o efeito do real, o uso da mídia na 
constituição de mitos e o voyeurismo oculto que estimula seu consumo. Quando o limite entre 
público e privado se torna tênue, há de fato um fetiche em torno das narrativas da intimidade. 
As estrelas, antes distantes, passam a se  aproximar da vida ordinária: o herói dá lugar ao 
homem comum, a projeção é substituída pela identificação. O estudo visa abordar a obsessão 
de nossa sociedade pelos famosos e seu reflexo nos meios de comunicação. Se as discussões 
teóricas da fotografia contemporânea nos apontam caminhos que tornam voláteis a noção 
indicial da imagem, as fotografias obtidas pelos paparazzi, em contrapartida, acentuam o traço 
do registro feito como “prova”. Essa constatação pôde ser mapeada através do exercício de 
interpretação de algumas imagens clássicas de paparazzi internacionais e de entrevistas a 
quatro profissionais envolvidos diariamente na prática da experiência na cidade do Rio de 
Janeiro, reduto da fama no Brasil. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

“Eu acabei de conhecer um homem maravilhoso. Ele é fictício, mas não se pode ter 

tudo”. Assim a solitária garçonete Cecília, consumidora voraz das produções hollywoodianas, 

apresenta sua paixão por Tom Baxter, protagonista de A rosa púrpura do Cairo (1985) – 

título dos dois: o de Woody Allen, bem como o filme dentro do filme. Após assistir 

sucessivas vezes à obra do galã no cinema, uma espécie de fuga das mágoas de uma vida 

medíocre, a personagem de Mia Farrow é surpreendida pelo dia em que ele sai da tela e 

resolve viver uma aventura real ao seu lado. 

Apesar do contexto lúdico, o enredo do filme de Allen me pareceu preciso para 

apresentar esta monografia. De certa forma, é uma metáfora para milhões de outros cidadãos 

que encontram na tela um paralelo mais aprazível - até mais real - do que o mundo ao seu 

redor. Mais do que isso, o diretor americano trata de tema central deste trabalho: o ídolo de 

carne e osso.  

O que está em questão no filme é o modo como o cinema funciona com a sua 

audiência. Assim como Tom Baxter abandona o espectro cinematográfico para viver uma 

relação íntima com sua fã, pode-se apontar caminho semelhante até chegarmos ao modo como 

se entende a celebridade hoje. A metáfora não poderia ser mais literal nessa confusão de 

realidade e fantasia: é partir do momento que essa plateia entra no jogo imersivo das 

narrativas que os ídolos estarão ao seu alcance para deleite e consumo. Quando as estrelas, 

antes heróis distantes, passam a se  aproximar da  vida comum, a projeção é substituída pela 

identificação. 

Os paparazzi serão uma das estratégias mais siginificativas para tornar esses ídolos 

“gente como a gente”. No jornalismo de celebridades sempre me intrigou esta dependência da 

imagem, visto que ela carrega mais força do que o texto nestas publicações. Com uma herança 

da qualidade visual dos seus fabricadores da fama, os veículos que se propõem mostrar o 

outro lado destes deuses acompanham esse gosto pelo dito popular “uma imagem vale mais 

que mil palavras”. 

Esse trabalho não se propõe uma retrospectiva histórica do ofício dos paparazzi. 

Inclusive, durante a pesquisa, foi uma dificuldade encontrar as raízes do fenômeno em um 

resgate do passado. A maior parte do material apontava as dicussões sobre os limites éticos 

destas fronteiras da privacidade, muito por conta do incidente envolvendo a princesa Diana. A 

polêmica ficará de lado nesta monografia, não é o objetivo rivalizar os dois lados envolvidos.
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As investigações deste trabalho têm como proposta desocultar o funcionamento da indústria 

da fama com uma visão interna do trabalho.  A ideia é discutir o papel estratégico do real no 

imaginário da fama, usando como recorte estas fotografias cotidianas das celebridades e sua 

função de tirar as estrelas da redoma de vidro que é a tela.  

No primeiro capítulo, nos concentraremos nos esforços midiáticos que tornam possível 

o surgimento desta celebridade. O questionamento que nos move é como o cinema, a 

televisão e o jornalismo contribuíram para este novo despertar da fama. Traçando um breve 

histórico destes suportes, gostaria de investigar o que torna esses indivíduos glorificados e 

amados, através de uma relação não presencial de afeto. Antes de buscarmos o sentido do 

fenômeno paparazzi em si, é necessário entender o que proporciona esse perseverante fascínio 

pelos famosos, objetos da fotografia destes profissionais. 

Essa contextualização se dá por meio de algumas noções fundamentais. Os 

pensamentos do sociólogo francês Edgar Morin serão valiosos para buscar esse 

entrelaçamento dos meios de comunicação a serviço da sedução das estrelas. Utilizaremos 

suas reflexões em dois momentos na busca para decifrar o sistema do estrelato: o livro 

Cultura de massas no século XX: Neurose, especificamente o ensaio Os olimpianos, que 

associa o universo das celebridades à mitologia dos deuses do Olimpo; e o posterior livro 

Estrelas: mito e sedução no cinema, que se debruça especialmente sobre o espetáculo 

cinematográfico e seu papel na metamorfose de astros de natureza duplamente divina e 

humana. 

 Como proponho no título desta monografia, a compreensão do surgimento das 

celebridades virá associada de uma relação com a linguagem do realismo. A força de uma 

estética de imersão que duplica a realidade irá nortear todo o trabalho. Neste caminho, os 

estudos de Beatriz Jaguaribe sobre o choque do real serão referências assíduas no texto. A 

confusão entre entretenimento e realidade é também assunto de Neal Gabler e seu livro Vida, 

o filme, do mesmo modo, suas propostas sobre a transformação da própria vida em espetáculo 

serão incorporadas no caminho do raciocínio. 

No segundo capítulo, será proposta uma análise de imagens. São elas que nos 

fornecerão dados para uma reflexão sobre a prática dos paparazzi. A partir de três fotografias 

de períodos e países distintos, o objetivo é lançar um olhar mais demorado e, a partir desta 

observação minuciosa, trazer questões que envolvam os agentes de uma imagem: o fotógrafo, 

o fotografado e quem vê. Paradoxalmente, em uma sociedade cada vez mais visual, é raro este 

fitar de olhos sem pressa. Queremos o que Roland Barthes propôs em uma de suas obras mais 

conhecidas, A câmara clara, tirar a fotografia de uma abordagem generalizada e domesticada. 
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A primeira interpretação das imagens clássicas dos paparazzi será a de Tazio 

Secchiaroli, fotógrafo responsável pelo batismo da profissão. O diretor Fellini se inspirou no 

fotógrafo italiano de meados do século XX para um personagem de seu clássico La dolce vita 

(1960) e escolheu o nome fictício Paparazzo para denominá-lo. A fotografia mais conhecida 

de Secchiaroli não traz atributos convencionalizados como de uma boa estética, mas flagra o 

deposto rei do Egito após seis anos de exílio.  

A segunda fotografia, por sua vez, traz um caso emblemático dos paparazzi. Ron 

Galella, um dos nomes mais famosos da classe, travou uma perseguição do clique ideal - 

inclusive na justiça dos EUA - com sua diva das lentes Jacqueline Kennedy Onassis. O que 

está por trás desta adrenalina da caça? Esse será o norte da segunda análise e, para isso, 

utilizaremos importantes considerações de Susan Sontag da obra Sobre Fotografia.  

Como última fotografia deste capítulo de análises, não poderia faltar alguma 

dissertação sobre o caso Diana. A morte da princesa foi sem dúvida o período em que mais se 

discutiu sobre os paparazzi e seus limites no tangente à privacidade. Não entraremos neste 

julgamento e em maniqueísmos do que é bom ou mau na profissão, a proposta é uma tentativa 

de compreender essa negociação entre mídia e celebridade. Afinal, uma necessita do outro 

para a sobrevivência. 

Por fim, depois do aprofundamento teórico, serão introduzidos alguns conhecimentos 

da prática da profissão. Para isso, passaremos para uma abordagem mais reduzida, focaremos 

no caso do Rio de Janeiro. A escolha da cidade se dá pelo motivo óbvio de que é o território 

que abriga grande parte do show business do país, leia-se aqui o monopólio da Rede Globo de 

Televisão. Faremos um breve histórico da consolidação da emissora e de seus imperativos de 

integração que formam um repertório de cotidiano nacional. Novamente, o choque do real de 

Jaguaribe será valioso na busca para entender as origens desse sentimento de comunhão, que 

acontece virtualmente. 

O mecanismo da indústria no Rio de Janeiro será investigado por meio de entrevistas. 

Quatro profissionais da área concederam depoimentos a este trabalho. O objetivo será buscar 

uma visão interna do funcionamento, mas com reflexões sobre a imagem peculiar destes 

fotógrafos. Pouco se sabe sobre quem são e o que pensam do seu ofício. Na maioria das 

vezes, os discursos sobre os paparazzi surgem em defesa do artista, como vítimas da invasão 

de privacidade destes intrusos.  

O intuito é dar um pouco de voz a estes anônimos que, ironicamente, lidam com as 

imagens da fama. São eles: Felipe Panfili, sócio e editor de fotografia da AgNews, agência 

pioneira do segmento no país; o paparazzi André Freitas, também da equipe AgNews; Sergio 
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Zalis, um dos fundadores da revista Caras no Brasil e atualmente editor da Contigo!, também 

da Editora Abril; e Márcio Honorato, paparazzo que está fundando a sua própria agência, a 

Honopix. 

 Além dos pormenores da atividade na rotina, a finalidade é sempre provocar o ato da 

reflexão. O apelo destas imagens, muitas vezes fora de foco, borradas e sem luz, também 

entram em cena. A tese de Marcos André Franco Martins, Imagem polida, imagem poluída: 

artifício e evidência na linguagem visual contemporânea, será o apoio da parte estética da 

pesquisa. Os códigos destas imagens trazem alguns conceitos chaves, que irão entrar em 

pauta: o espontâneo, a interpretação da fotografia como testemunho do real, uma estética do 

flagrante e das narrativas da intimidade que só fazem crescer.  
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2   O QUE É E COMO SURGE O CONCEITO DE CELEBRIDADE? 

 

 

A principal razão para o consumo das imagens dos paparazzi em revistas e tablóides é 

nossa curiosidade pela vida particular destes indivíduos célebres. Na busca de uma reflexão 

sobre a indústria destes fotógrafos, seria inevitável fazer algumas considerações sobre essa 

obsessão. A noção de fama é tão antiga quanto à própria história mundial, mas é no momento 

em que as celebridades passam a fazer parte de uma indústria de consumo que o interesse será 

levado ao extremo. 

A passagem do herói para a celebridade é um conceito chave para entender esse 

processo. Daniel Boorstin, no livro The image: what happened to the american dream, 

apresenta um termo instigante, de tão simplório, para definir a celebridade: "uma pessoa que é 

conhecida por sua notoriedade” (BOORSTIN apud GABLER, 1999: 140). Quando deixam de 

existir motivos nobres para se tornar ilustre, quando o homem comum assume esse papel não 

mais divino ou virtuoso – mas midiatizado –, surge o conceito de fama associado ao consumo.  

O jornalismo, a fotografia, o cinema e a televisão permitem criar as imagens da fama e 

torná-las onipresentes em nossas vidas. De certa forma, nos tornamos mais espectadores do 

que protagonistas do mundo. Enquanto os entretenimentos da ficção são devorados, não é 

diferente com o entretenimento humano, ainda mais fetichizado pelo efeito do real.  As 

pessoas não se contentam mais em saber quem são essas celebridades, elas precisam saber 

quem elas amam, onde elas moram, o que gostam de fazer no tempo livre. Este capítulo se 

propõe ser um ponto de partida para entender o fenômeno paparazzi, trilhando primeiro os 

caminhos do sistema do estrelato. 

 

 

2.1   Breve história do cinema na construção da celebridade 

 

 

Quando, em 1895, os irmãos Lumière realizaram a primeira projeção de seu 

cinematógrafo em Paris1, não podiam mensurar o tamanho da repercussão de sua curiosidade 

                                                 
1 Segundo COSTA (2006), em 1894, os Lumière construíram o aparelho, que captava as imagens numa 
velocidade de 16 quadros por segundo. O invento foi demonstrado para o público em 28 de dezembro de 1895, 
com uma exibição no Grand Café, em Paris.  
 



13 
 

tecnológica. Desde as primeiras imagens, as histórias em movimento despertaram fascínio dos 

telespectadores até se tornarem um retrato de sua época e anseios.  

Em seus primeiros anos, o cinema cativava o público pelo fascínio da tecnologia, mais 

do que por seu conteúdo propriamente dito. Eram priorizados temas da vida cotidiana, 

documentários curtos retratados na tela. Valeremos de dois artigos de Flávia Cesarino Costa, 

dos livros História do cinema mundial (2006) e Ecos do cinema: de Lumière ao digital 

(2007), para resgatar o tipo de experiência que os primeiros filmes representavam em suas 

duas décadas iniciais. Há uma divisão entre os períodos de acordo com a narratividade do 

cinema e sua escala de aperfeiçoamento da linguagem. Aproximadamente entre 1894 e 1906, 

os filmes tinham em comum um modo de produção que deixava a narrativa em segundo 

plano. O espetáculo visual da inédita capacidade de reproduzir movimentos já bastava como 

atração para o público e a tecnologia do realismo das imagens era o encanto do cinema:  

 
Os irmãos Lumière gostavam de documentar cenas da realidade cotidiana, 
que fascinavam o espectador por mostrar detalhes simples como o 
movimento das folhas agitadas pelo vento atrás da cena da alimentação do 
nenê em Repas de bébé (Louis Lumière, 1895), agitação humana descendo 
do trem, no famoso Arrivée du train en gare de La Ciotat (Auguste e Louis 
Lumière, 1895), ou os operários saindo da fábrica depois de um dia de 
trabalho, filmados por uma câmera oculta, em La sortie des usines Lumière 

(Louis Lumière, 1895). (COSTA, 2006:31) 
 

Como resume o historiador Tom Gunning, esses filmes retratavam “sua própria 

habilidade de mostrar qualquer coisa”. (GUNNING  apud COSTA, 2007: 23). O “cinema de 

atrações”2, definição de Gunning para este período da história cinematográfica, apresenta três 

marcantes características, apontadas por Costa: uma não ocultação dos dispositivos de filmar, 

um diálogo com o espectador e uma preocupação em supreender. “Nesse cinema de atrações, 

o objetivo é, como nas feiras e parques de diversões, espantar e maravilhar o espectador; 

contar histórias não é primordial” (COSTA, 2006: 24), resume a autora.  

A reflexão de Gunning percebe que o que caracterizava o espectador do cinema dos 

primeiros tempos era um gosto pelo espanto, que atinge seu auge na excitação visual. Ponto 

de vista semelhante é apontado por Ben Singer no artigo  intitulado Modernidade, 

hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular. O ritmo de vida frenético, de um então 

recente capitalismo moderno, é tido como o ambiente que fez surgir esse sintoma. No final do 

século XIX e início do século XX, em uma “turbulência sem precedentes no tráfego, barulho, 

                                                 
2  “O cinema de atrações pede a atenção do espectador de forma direta, incitando a curiosidade visual e dando 
prazer por meio de um espetáculo emocionante – um evento singular, seja ficcional, seja documentário, que 
desperta interesse por si próprio.” (GUNNING apud COHEN, 2004: 282) 
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painéis, sinais de trânsito, multidões que se acotovelam, vitrines e anúncios da cidade grande, 

o indivíduo defrontou-se com uma nova intensidade de estimulação sensorial”. (SINGER, 

2004: 96) 

Segundo Singer, esse bombardeio de estímulos foi o responsável pela necessidade do 

corpo  por novas estimulações nervosas. “À medida que o ambiente urbano ficava cada vez 

mais intenso, o mesmo ocorria com as sensações dos entretenimentos comerciais”.  (SINGER, 

2004: 112). Assim, ele explica o aumento significativo das diversões com ênfase no 

espetáculo e no sensacionalismo. Embevecidos pela intensidade das emoções da 

modernidade, o cinema - sua velocidade, fragmentação audiovisual e choque – se apresenta 

como um paralelo ao ritmo sensorial da época. Os próprios temas abordados provam isso: 

 
[...] podiam ser atualidades não-ficcionais (que documentavam terras 
distantes, fatos recentes ou da natureza) ou encenações de incidentes reais, 
como guerras e catástrofes naturais, as chamadas atualidades reconstituídas. 
Podiam ainda ser números de vaudeville (pequenas gags, acrobacias ou 
danças), filmes de truques (com transformações mágicas) e narrativas em 
fragmentos (com os principais momentos de peças famosas, poemas, contos 
de fadas, lutas de boxe ou os passos da paixão de Cristo). Muitos filmes 
incorporavam a organização em tableau típica dos quadros vivos da época, 
que retratavam alegorias, momentos da história ou pinturas conhecidas. 
(COSTA, 2006: 25) 

 
Não por acaso, estes primeiros filmes foram exibidos em teatros de variedades, os 

vaudevilles
3. Por terem essa característica sem cadeia narrativa, eles eram atrações autônomas 

que se adaptavam a diferentes programações locais. Havia ainda a figura de um comentador, 

que “explicava para a audiência os pontos de interesse daquelas novas imagens, além de 

providenciar o acompanhamento musical e eventuais ruídos”. (COSTA, 2007: 20).  

Foi somente em 1905 que o cinema começou a ganhar uma indústria especializada. É 

nesta época, nos Estados Unidos, que  surge a figura do distribuidor e dos nickelodeons, o 

primeiro tipo de sala de exibição voltado exclusivamente ao cinema, onde se cobrava um 

níquel por ingresso - daí seu nome. Eram grandes depósitos, maiores que os vaudevilles, 

adaptados exclusivamente para exibir filmes. O público deixa de ser tão restrito e atinge 

principalmente os trabalhadores de poucos recursos.  

Como marco do início de uma atividade cinematográfica industrial, os nickelodeons 

aumentaram a demanda de produção. Anteriormente, os filmes competiam com as demais 

                                                 
3 “O vaudeville, que também surgiu como um grande divertimento popular nos anos de 1880, tornou-se a síntese 
da nova tendência para atrações curtas, fortes e saturadas de emoção, com sua série aleatória de atos prodigiosos, 
comédias-pastelão, músicas, danças, cachorros adestrados, lutadoras e coisas do gênero.” (SINGER, 2004: 112) 
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atrações dos teatros de variedades: shows de música, circo, comediantes, entre outros 

espetáculos populares. O preço também facilitou o acesso aos trabalhadores comuns. 

Tomando como exemplo os Estados Unidos, onde o fenômeno teve origem e se fez mais 

forte, o boom dos nickelodeons coincidiu com uma onda de imigração, que fez com que o 

público destas casas de exibição crescesse ainda mais.  

Embora a produção ainda se concentrasse na França, no início do século XX os 

Estados Unidos já era um dos maiores consumidores destes produtos cinematográficos. No 

artigo Os perigos da Pathé ou a americanização dos primórdios do cinema americano 

(2004), o autor Richard Abel mostra que o cinema norte-americano lutava por uma autonomia 

frente à avassaladora influência da indústria cinematográfica francesa, especialmente dos 

filmes do “galo vermelho” da Pathé
4. A empresa francesa dominava o mercado norte-

americano e vendia “entre 9 e 12 milhões de metros de filme por ano no outono de 1907, 

quase duas vezes mais do que todas as empresas norte-americanas juntas” (ABEL, 2004: 

223). 

Percebendo que as companhias européias dominavam os Estados Unidos, o mercado 

doméstico resolveu agir para coibir e controlar este fenômeno. Para tentar proteger os 

interesses da indústria dos EUA, em dezembro de 1908, a Edison e a Biograph lideraram a 

criação da MPPC (Motion Pictures Patents Company), uma espécie de controle oligopolista. 

Além disso, a mídia estimulou uma rejeição aos filmes estrangeiros, categorizando-os como 

“inadequados à moral da sociedade americana”. O resultado foi um sucesso, eles conseguiram 

limitar o número de empresas estrangeiras e firmar o mercado para os filmes americanos: 

 
Em 1909, os filmes importados já eram menos da metade dos filmes 
lançados, e essa participação foi caindo ainda mais. Em 1910, a MPPC criou 
sua distribuidora, a General Film Company, que iniciou práticas que se 
generalizariam depois na indústria cinematográfica hollywoodiana: ela 
organizava a competição definindo quais exibidores em cada área geográfica 
podiam exibir um filme. (COSTA, 2006: 40) 

 
Outro fator determinante para essa mudança de pólo da indústria cinematográfica foi a 

Primeira Guerra Mundial. França e Itália reduziram suas produções, assim como a Grã-

Bretanha e a Alemanha. Assim, os Estados Unidos passou a atuar em mercados até então 

dominados por outros fornecedores, tanto na Europa como na América Latina. 

                                                 
4 “A Companhia Pathé, fundada em 1896 por Charles Pathé, sobreviveu ao primeiro período, em que se 
estabeleceu como produtora e distribuidora de filmes, e dominou o mercado mundial de cinema até a Primeira 
Guerra Mundial. A Pathé comprou as patentes dos Lumière em 1902, e a Star Film, quando esta começou a 
mostrar sinais de fraqueza. Charles Pathé expandiu seus negócios pelo mundo, aproveitando mercados ignorados 
pelos outros produtores.” (COSTA, 2006: 21) 
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Além do contexto histórico, o período também é de transição no desenvolvimento das 

técnicas de filmagem. Como aponta Flávia Cesarino Costa, entre 1907 e 1913-1915, as ações 

narrativas aparecem mais fortes nas telas através de novas práticas de atuação, enquadramento 

e montagem. “Com atuações menos afetadas e o uso mais freqüente de intertítulos, são 

criados personagens mais verossímeis, mais próximos da literatura e do teatro realistas do que 

os personagens histriônicos do cinema de atrações” (COSTA, 2006: 41), explana a autora. 

No artigo A construção da narrativa (2007), Rogerio Luz associa o surgimento da 

narrativa clássica do cinema aos filmes de Giffith na produtora Biograph Company, quando 

ele passa a adotar o plano fechado do close e uma estrutura de montagem paralela, ou seja, a 

apresentação de ações simultâneas, mas que ocorrem à distância:  

 
Isto é, institui-se um modo de narrar comprometido com a naturalização da 
linguagem e com a produção de um espectador passivo, submetido – porque 
integrado – à trama de uma história que pretende apagar as marcas de sua 
produção como narração e como discurso, para melhor fazer crer que 
estamos diante da própria realidade de acontecimentos que se desenvolvem 
por si mesmos diante de nós. (LUZ, 2007: 33) 

 
David W. Griffith assume a direção das câmeras trazendo o rosto dos seus astros para 

mais perto da platéia com os close-ups. A saída do cineasta da Biograph marca a sua 

passagem para produção dos longas-metragens e um período de produção autônoma.  Um dos 

filmes mais emblemáticos da era muda do cinema é Birth of a nation, que estreou em 1915, 

nesta sua nova fase. Na trama, Griffith retrata a Guerra de Secessão, moldando este paralelo 

entre perspectiva individual e história coletiva, apresentando visões particulares de familias, 

herois e vilões que vivenciaram a guerra civil americana. E deste modo, “perde força a grande 

narrativa naturalista, expressionista ou simbólica, substituída pela pequena narrativa 

individualizante e individualista do bom herói, do amor e da justiça”. (LUZ, 2007: 33).  

Coincidindo com a ascensão do sistema de estrelas, há uma expansão drástica do 

material em revistas e jornais que precisam da imagem destas películas. Podemos reparar que 

é aí que se forma a demanda pela fotografia de still, extração dos quadros únicos do rolo de 

filme. A imobilização deste rosto e sua desconexão com o movimento das imagens é um dos 

primeiros sintomas que irão gerar a idolatração do ator. Afinal, os still nada mais são do que o 

retrato, o portrait. Ele tem essa função de identificação do rosto pelo espectador. 

Para entender o conceito de celebridade, é fundamental pensar neste caminho do 

cinema para uma narrativa ficcional de imersão. Em O mito do cinema total (1993), o teórico 

André Bazin irá colocar o cinema como o resultado de um desejo e necessidade de uma arte 

que duplique a realidade. Segundo ele, a história do cinema pode ser vista como uma 
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progressiva tentativa de "reconstrução de uma ilusão perfeita do mundo exterior em som, cor 

e relevo.” (BAZIN, 1993: 29) Isso explica nossas vontades por uma projeção cada vez mais 

sensorial, que culmina hoje com o boom dos filmes tridimensionais. 

Neste sentido, cada técnica incorporada ao longo do caminho foi fundamental na 

construção da base de um sistema da fama. P. David Marshall afirma no livro Celebrity and 

power que “o ímpeto por trás do desenvolvimento do estrelato está relacionado à construção 

de continuidades intertextuais pela audiência” (MARSHALL, 1997: 79). Os closes permitem 

a audiência conhecer e fixar o rosto daqueles atores e o público passou a atribuir-lhes 

denominações de acordo com o formato de corpo ou tipo de cabelo, por exemplo5. Neal 

Gabler, autor do livro Vida, o filme, também aponta o início deste fenômeno de 

reconhecimento: 

 
O que os produtores perceberam logo de início é que o público reconhecia 
seus atores favoritos e lhes dava apelidos afetuosos – Florence Lawrence era 
a “moça da Biograph” [...], Mary Pickford, a “menina dos cachos” – quando 
os nomes não apareciam nos cartazes. Não demorou muito tempo para que 
os produtores aprendessem a explorar esse fascínio do público e pusessem o 
nome dos artistas no crédito, para que o público associasse a presença de 
seus ídolos a uma garantia absoluta de entretenimento.  (GABLER, 1999: 
140) 

 
O foco crescente em uma performance individual, ao contrário da atuaçao no fim do 

século XIX e início do século XX, levou a indústria cinematográfica a investir em um sistema 

de estrelas, semelhante ao que já acontecia com o teatro6. Na sua afiliação com vaudeville, a 

indústria cinematográfica era parte de uma já estabelecida indústria cultural de sucesso que 

possuía seu próprio sistema de prestígio e fama consolidado. 

 Como prevê Edgar Morin, “à medida que o nome do intérprete se torna tão ou mais 

forte que o da personagem, começa a se operar enfim a dialética do ator e do papel, na qual 

surgirá a estrela” (MORIN, 1989: 6). É somente quando surge essa indústria especializada 

exlusivamente no cinema, que as estrelas das telas irão ganhar importância:  

 
De 1913-1914 a 1919, a estrela se cristaliza simultaneamente nos Estados 
Unidos e na Europa. Mary Pickford, Little Mary, é a primeira e exemplar 
estrela: seu título de noivinha do mundo a oferece à projeção-identificação 

                                                 
5 “Designations as the "fat guy" and the "girl with the curls" became a way for nickelodeon exhibitors to 
advertise their short features through a recognizable audience interest.” (WALKER apud MARSHALL, 1997: 
79) 
 
6 “The increasing focus on individual performs an codes of character, as opposed  to the dominant code action of 
early-twentieth-century, moved the film industry an investment in a star system that at the very least emulated 
the theater star system”( MARSHALL, 1997:  79) 
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do espectador. Na mesma época aparece a diva italiana: Francesca Bertini 
[...]. E a vamp dinamarquesa importada pelos Estados Unidos, Théda Bara, 
[...]. Pouco depois de 1918, Cecil B. De Mille lançará o modelo de mulher 
bela, provocante e excitante, que importará a Hollywood os canônes de 
“beleza-juventude-sex-appeal”. [...] Ao mesmo tempo surgem as primeiras 
estrelas masculinas, não ainda os “’ídolos do amor”, mas continuadores dos 
prestigiosos heróis dos primeiros filmes, atletas acrobáticos e lutadores. 
(MORIN, 1989: 7) 

 
Edgar Morin enfatiza a qualidade divina das celebridades da década de 1920. Para o 

filósofo, é a partir de 1930, com o advento do sistema sonoro nos Estados Unidos, que “as 

estrelas-deusas tendem a profanar-se, mas sem perder suas qualidades míticas elementares. 

(MORIN, 1989: 13). Ao dar vida a personagens e cenários, uma nova configuração aproxima 

o público e faz surgir um sintoma da vida moderna: o fim da distância entre realidade e 

entretenimento. “A verdade concreta dos ruídos, a precisão e as nuances das palavras, se ainda 

estão em parte contrabalançadas pela magia das vozes, do canto e da música, como veremos, 

determinam também um clima realista”. (MORIN, 1989: 10). Uma aura natural toma conta da 

tela e leva a um a grau de imersão do telespectador que faz com que os aparatos de encenação 

sejam esquecidos. O clima mais “realista” aproxima o público dos artistas e transforma a 

veneração em algo palpável, um laço afetivo de projeção e identificação entre espectador e 

herói.  

 Para Morin, há uma corrente de evolução do cinema que conta com outro fator 

primordial: o aburguesamento do imaginário cinematográfico. De acordo com o teórico, há 

uma passagem do conteúdo de origem espetacular plebeu para uma transformação burguesa e 

individualista do imaginário retratado nas telas. O público cresce e passa a ser constituído de 

pessoas de todas as idades e classes sociais. As massas populares passam a ter acesso aos 

níveis psicológicos da individualidade burguesa:   

 
Um movimento natural faz as massas ascenderem ao nível afetivo da 
personalidade burguesa. Suas necessidades são moldadas pelos modelos-
padrão reinantes, que são os da cultura burguesa. Elas são excitadas e 
canalizadas pelos meios de comunicação que a burguesia controla. Dessa 
forma, o aburguesamento do imaginário cinematográfico corresponde ao 
aburguesamento da psicologia popular. (MORIN, 1989: 12) 

 
 É importante ressaltar que neste período o mundo enfrenta uma grande crise 

econômica. Em outubro de 1929, os preços das ações desabaram, provocando a quebra da 

Bolsa de Valores de Nova York. O efeito da Grande Depressão se espalhou pelo mundo todo, 

até porque os Estados Unidos haviam se tornado o principal financiador dos países da Europa 
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após a Primeira Guerra Mundial. Edgar Morin afirma que o happy end vira um dogma neste 

período. A morte e a fatalidade recuam diante de um otimismo providencial: 

 
O espectador que prefere as vantagens consoladoras da felicidade 
(predominância da identificação) às vantagens purificadoras da morte do 
herói (predominância da projeção) sustenta igualmente um mito latente de 
imortalidade – o filme termina com um beijo exático, imobilizado, como que 
envolto em papel celofane. (MORIN, 1989: 13) 

 
Na análise de Morin, a derradeira fase do star system é o período de 1930-1960. 

Menos marmóreas e mais comoventes, as estrelas humanas são subitamente menos 

idolatradas, porém mais amadas. A reboque do fascínio que os grandes astros despertaram em 

seus ídolos, surgem estrelas-mercadoria: ditando moda, estilo de vida e gerando desejo de 

saber tudo que fazem e consomem: 

 
Mais presente, mais familiar, a estrela está quase à disposição de seus 
admiradores: daí o florescimento de fãs-clubes, revistas, fotografias, 
correspondência, que institucionalizam o fervor. Toda uma rede de canais 
conduz a partir daí a homenagem coletiva, que retorna aos fiéis na forma dos 
mil fetiches que eles reclamam. (MORIN, 1989: 20)  

 
A confusão entre personagem e ator faz com que as estrelas se tornem espécie de 

patrimônio público da humanidade, conclusão ainda mais óbvia em tempos de paparazzi e 

zero privacidade. O espectador, que gostaria de estar naquele status que julga privilegiado, se 

sente no direito de cobrar méritos, valores e comportamento do ídolo.  É o preço da fama. 

 

 

2.2    O que muda com a televisão.  

 

 

Surge entre os períodos das décadas de 50 e 60 um forte aparato midiático para dar 

conta destas demandas do estrelato. Até porque é nesta época que há o auge de outra máquina 

de celebridades: a televisão. Se no cinema o reconhecimento do público com seus ídolos já é 

grande, na TV é ainda maior. Afinal, as celebridades agora estão em nossas casas, na sala de 

estar, no nosso cotidiano. 

P. David Marshall, no livro Celebrity and power, irá reforçar o conceito de 

familiaridade construído na televisão. Segundo o autor, nas duas primeiras décadas do século 

XX, o conteúdo priorizado nas telas será um capaz de manter audiências de massa, com 

programas para reunir todas as gerações da casa, herdando características e ídolos do rádio, 



20 
 

que surge nos anos 20 e 30.  Com uma grande diferença, claro: o rosto agora reconhecível tira 

seus personagens de um campo oculto para deixá-los ao alcance do espectador. 

Ao receber as imagens na intimidade do lar, o público passou a acreditar que nutria 

uma relação de intimidade com seus ídolos. Perdendo um pouco de sua aura mítica, as 

celebridades passam a ser vistas como carne e osso. A atmosfera de glamour e luxo do 

princípio do cinema aos poucos dá lugar a um interesse por suas atividades diárias e, 

principalmente, seus deslizes de homem comum. A fascinação com o segredo dos famosos 

mudou. Embora continuem altamente visíveis e cortejadas, estes não são mais imunes aos 

percalços da vida. 

Outra característica desta nova celebridade é também a associação com a propaganda. 

Na televisão, esta dependência fica evidente e suas estrelas são ainda mais associadas à lógica 

capitalista da produção. A noção de índice de audiência passa ser o norte da grade de 

programação. Sua meta é a conquista do público, que se traduz na atração de anunciantes. 

 
Por causa da função publicitária óbvia e onipresente da televisão, a 
celebridade que surge da programação televisiva associa-se mais diretamente 
do que a celebridade do cinema com a natureza industrial de entretenimento. 
[...] A estrela de televisão está rodeado por outras mensagens que não estão 
ligadas às narrativas focos dos seus programas. [...] O texto fílmico da 
estrela de cinema é relativamente integral, ininterrupto por outras 
mensagens, outras imagens.  A estrela de cinema mantém uma integridade, a 
estrela de televisão é puxada para fora de uma estética para uma economia 
nua de produção e consumo. (MARSHALL, 1997: 121) 7 

 
A personalidade da TV raramente podia se divorciar da publicidade. No meio de 

qualquer programa, haveria um endosso do produto de um patrocinador pelo apresentador ou 

estrela do quadro em questão. Se no começo o público copiava o lifestyle destes famosos por 

conta própria, com a televisão, eles têm cartilha a seguir se quiserem ser como eles. Ela 

consagra a técnica do merchandising, que integra trama e propaganda em uma só narrativa.   

O espectador deixa de separar os discursos de entretenimento e realidade e, desta 

maneira, inventam-se comportamentos. No caso dos noticiários, o apagamento das fronteiras 

entretenimento e informação tornam-se ainda mais tênues. Segundo Gabler, o cinejornal será 

a realização dos sonhos dos tablóides, tornando as notícias espetacularizadas a tal ponto de 

competir com o jornal: 

                                                 
7 Original em inglês: “Because of the obvious and omnipresent advertising function of television, the celebrity 
who arises from television programming is associating more directly that the film celebrity with the industrial 
nature of entertainment. […], the television personality is surrounded by other messages that are unconnected to 
the narratives focus of his or her program. [… ] The film star's filmic text is relatively integral, uninterrupted by 
other messages, other images. The film star maintains an integrity of being, the television star is pulled out of an 
aesthetic into the bare economics of production and consumption. (MARSHALL, 1997: 121) 
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Só que televisão transformou em notícia qualquer coisa que tivesse os 
rudimentos de entretenimento, também transformou em entretenimento tudo 
aquilo que contivesse os rudimentos de notícia. Na verdade, para a televisão, 
assim como para os tablóides, o mundo passou a ser visto como uma fonte 
inesgotável de matéria-prima passível de processada em programação. 
(GABLER, 1999: 81) 

 
Como instrumento de socialização, ela cria laços sem necessitar da presença. O 

telespectador liga a TV para assistir a sua vida retratada na tela. É ela quem dá sentido a uma 

ideia de comunidade. Já que no caso brasileiro, a TV possui papel ainda mais primordial do 

que as mídias do cinema e jornal, dedicaremos um tópico posterior a seus engendramentos no 

território nacional. 

 

 

 2.3   A mídia impressa acompanha o gosto pelo visual e pelo espetáculo  

 

 

É importante apontar que, paralelamente a esta corrente de fascínio pela fama, há um 

movimento do jornalismo para uma comunicação visual. Em maio de 1842, The illustrated 

London news foi a primeira revista ilustrada do mundo.  Hebert Ingram, fundador da 

publicação afirmava na sua edição número um que a “revista daria aos seus leitores 

informação em contínuo dos acontecimentos mundiais e nacionais mais relevantes, da 

sociedade à política, com a ajuda de imagens caras, variadas e realistas” (SOUSA, 2000: 27).  

O autor Jorge Pedro Souza explica como esta é uma das primeiras manifestações do 

fotojornalismo:  

 
As primeiras manifestações do que viria a ser o fotojornalismo notam-se 
quando os primeiros entusiastas da fotografia apontaram a câmera para um 
acontecimento, tendo em vista fazer chegar essa imagem a um público, com 
intenção testemunhal. Também seria uma questão de tornara espécie humana 
mais visível a ela própria [....].(SOUSA, 2000: 27) 

 
Ainda segundo Sousa, a introdução da fotografia na imprensa “abre a primeira janela 

visual mediática para “um mundo que se torna menor, caminhando para a “familiaridade” da 

aldeia global”. (SOUSA, 2000: 29) O historiador Daniel Boorstin, no livro The image: a 

guide to pseudo-events in America (BOORSTIN apud GABLER, 1999), irá chamar de 

“Revolução Gráfica”, este fenômeno do aumento do material visual disponível para o público. 
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Graças às novas tecnologias de impressão, jornais e revistas foram inundados por fotografias 

na última metade do século XIX e das primeiras décadas do século XX.  

Há uma mudança substancial no conteúdo destes impressos.  Surge uma imprensa 

barata na Europa e nos Estados Unidos, com apelo voltado para a classe operária - até então o 

publico alvo era o de classes mais favorecidas e, por isso, o material era de editoriais 

partidários opinativos. Quase sempre, o jornal era vinculado a algum tipo de atividade 

política, servindo como porta-voz de grupos, partidos políticos e associações. 

Segundo Neal Gabler, em Vida, o filme, quando em 1833, Benjamin Day fundou o 

New York Sun, ele rompeu com os moldes jornalísticos da época: 

 
Day apelou explicitamente para os mecânicos e as massas em geral. Antes 
do Sun, quase todos os jornais custavam seis centavos de dólar. O Sun 
custava um centavo, ou um penny: daí o nome penny press, traduzido aqui 
com imprensa barata, nome que pegou e estendeu-se a todos os seus 
imitadores. (GABLER, 1999: 61) 

 
O jornalismo assume um compromisso com a vida cotidiana, com a percepção de uma 

experiência comum. Os problemas das classes populares passam a ser retratados nas 

publicações: violência urbana, relatos de crimes e outros entretenimentos baseados em 

escândalos e catástrofes da vida. Anteriormente, estes panfletos partidários eram vendidos 

como assinatura, a circulação era baixa e voltada para aquele pequeno grupo de interesse. 

Outros fatores, como o avanço da tecnologia e a maior alfabetização, também ajudam 

a inaugurar esta nova fase. A imprensa a vapor foi inventada na década de 1820 aumentando a 

velocidade de impressão, o desenvolvimento das ferrovias e canais ajudou na circulação e, por 

fim, a chegada do telégrafo, na década de 1840, também provocou mudanças na forma de se 

fazer jornalismo.  

É também nesta época que o impresso irá incorporar os anunciantes em seu conteúdo. 

Portanto, é neste momento que a imprensa entra em uma fase de produção industrial e 

capitalista, brigando por concorrência e por público quantitativo:  

 
Os jornais que temos hoje em dia, no sentido moderno do termo, surgiram 
porque uns cem anos atrás, ou, para ser mais exato, em 1835, alguns editores 
de Nova York e Londres descobriram que  1)  a maioria dos seres humanos, 
desde que saibam ler alguma coisa, acham mais fáceis ler notícias que 
opiniões em editoriais; e 2) que o homem comum prefere ser entretido a ser 
edificado. (PARK apud GABLER, 1999: 61) 

 
A combinação dos elementos visuais e do texto das notícias abala novamente as 

fronteiras entre real e ficção. A fotografia a serviço do jornalismo veio associada a noções de 
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prova, realismo e testemunho. Uma espécie de “espelho do real”: “os rostos dos personagens 

públicos, os acontecimentos que têm lugar no mesmo país ou além das fronteiras tornam-se 

familiares”. (FREUND apud MARTINEZ, 2005: 21). Susan Sontag também resume bem esse 

fascínio pelas imagens que predomina até hoje. “A necessidade de comprovar a realidade e 

ampliar a experiência através da fotografia representa um consumismo estético pelo qual 

todos nós hoje em dia estamos obcecados.” (SONTAG, 1981: 42.)   

Ao invés de competir com o cinema, os tablóides decidiram então incorporar suas 

técnicas. Para Neal Gabler, o noticiário se tornou um fluxo constante daquilo que poderíamos 

chamar de “lifies – uma fusão de life e movie, ou seja, vida e filme – inseridos no veículo 

vida, projetados na tela e na vida e exibidos pela mídia tradicional, cada vez mais dependente 

do veículo vida”. (GABLER, 1999: 12). A mídia proclamava e legitimava o cinema e o 

cinema vendia jornal: 

 
Uma pesquisa realizada pelas revistas Saturday Evening Post e Colier’s 

mostrou que a média de artigos biográficos publicados anualmente quase 
dobrara entre os períodos de 1901-14 e 1922-30 e voltara a dobrar em 1922-
30 a 1940-1, enquanto o segmento de artigos biográficos que tinham por 
tema figuras do mundo do entretenimento subiu de 26% no primeiro período 
para 54% no segundo, o que indica o interesse crescente tanto por 
personalidades em geral quanto por personalidades específicas do show 
business. (GABLER, 1999: 140) 

 
Cresce o apetite por vidas alheias, que se torna ainda mais voraz no caso dos famosos. As 

plateias precisam desta identificação para se envolver com as narrativas. O interesse pelas 

personalidades fez surgir uma simbiose entre os meios de comunicação. 

 

 

2.4   Afinal, o que é uma celebridade? 

 

 

O que há por trás desta engrenagem do estrelato? Por que nós amamos estes heróis? Nossa 

obsessão pelas celebridades explica muito sobre nossa sociedade e é importante para decifrar 

nossos imaginários. No livro Cultura de massa no século XX, o sociólogo francês Edgar 

Morin cunhou o termo “olimpianos” para decifrar estas vedetes da cultura de massas e sua 

dupla natureza, divina e humana:  

 
Estes olimpianos não são apenas os astros de cinema, mas também os 
campeões, príncipes, reis, playboys, exploradores, artista célebres, [...]. O 
olimpismo de uns nasce do imaginário, isto é, de papéis encarnados nos 
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filmes (astros), o de outros nasce de sua função sagrada (realeza, 
presidência), de seus trabalhos heróicos (campeões, exploradores) ou 
eróticos (playboys, distels). (MORIN, 1990: 105) 

 
 Para Morin, o grande produto da imprensa de massa é, ao mesmo tempo, investir 

nestes famosos um papel mitológico, mas também extrair deles uma substância humana, que 

permita a identificação. Esse jogo simultâneo entre imaginário e real, entre divindade e 

humano, faz com que se multipliquem as relações com o público. A intenção é extrair o 

máximo de intimidade, retirá-las da redoma de vidro e trazê-las a terra. 

De acordo com o sociólogo, na decomposição do seu papel sagrado, o olimpiano tende 

a agregar modelos de condutas que terão função exemplar para estes espectadores: “Eles 

fazem os três universos se comunicarem; o do imaginário, o da informação, o dos conselhos, 

das incitações e das normas” (MORIN, 1990: 107). Com uma grande ajuda da publicidade, 

eles tendem a fermentar gestos, padrões de beleza, atitudes e estilo de vida: 

 
Conjugando a vida quotidiana e a vida olimpiana, os olimpianos se tornam 
modelos de cultura no sentido etnográfico do termo, isto é, modelos de vida. 
São heróis modelos. Encarnam os mitos de auto-realização da vida privada. 
De fato, os olimpianos, e sobretudo as estrelas, que se beneficiam da eficácia 
do espetáculo cinematográfico, isto é do realismo identificador nos múltiplos 
gestos e atitudes da vida filmada, são os grandes modelos que trazem a 
cultura de massa e , sem dúvida, tendem a destronar os antigos modelos 
(pais, educadores, heróis nacionais). (MORIN, 1990: 107) 

 
O autor Chris Rojek é outro que dedica um livro ao fenômeno das celebridades. Para 

Rojek, a celebridade é uma “atribuição de status glamouroso ou notório a um indivíduo dentro 

da esfera pública.” (ROJEK, 2008: 11). Ao dividir os famosos nas categorias glamour e 

notoriedade, ele polariza o reconhecimento público em impacto favorável e desfavorável, 

respectivamente. Logo no primeiro capítulo, ele procura buscar as raízes desta fabricação 

cultural na etimologia da palavra: 

 
A raiz latina do termo é celebrem,que tem conotações tanto de fama quanto 
de “estar aglomerado”. Existe também uma conexão em latim com o termo 
celere, de onde vem a palavra em português celeridade, significando 
“veloz”. As raízes latinas indicam um relacionamento no qual uma pessoa é 
identificada como possuindo singularidade, e uma estrutura social na qual a 
característica da fama é fugaz. Em francês, a palavra célèbre, “bem 
conhecida em público”, tem conotações semelhantes. [...] Em resumo, 
associa a celebridade a um público, e reconhece a natureza volúvel 
temporária, do mercado e dos sentimentos humanos. (ROJEK, 2008: 11) 

 
No caminho para entender a construção de uma celebridade, três pontos devem ser 

levados em consideração, de acordo com a análise do autor: o impacto sobre a consciência 
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pública, o fato de que os famosos são fabricações culturais e uma divisão entre um eu privado 

e um eu público. Rojek afirma que nenhuma celebridade chega ao posto sem uma série de 

“intermediários culturais”, que na sua própria definição é o termo coletivo para “agentes, 

publicitários, pessoal de marketing, promoters, fotógrafos, fitness trainers, figurinistas, 

especialistas de cosméticos e assistentes pessoais.” (ROJEK, 2008: 12). Estes aparatos se 

integram a vida real das celebridades, o que irá gerar esta confusão perigosa entre a identidade 

e o rosto público. O mercado transformou o rosto público da celebridade em bem de 

consumo:  

 
 Mas os consumidores não são meramente parte de um mercado de produtos, 
eles são parte de um mercado de sentimento. A organização capitalista 
requer que os indivíduos sejam ao mesmo tempo objetos desejantes e de 
desejo.[...] Celebridades humanizam o processo de consumo de mercadorias. 
A cultura da celebridade tem aflorado como um mecanismo central na 
estruturação do mercado de sentimentos humanos. (ROJEK, 2008: 17). 

 
 Impossível não associar essa gestão de si como marca às teorias de Guy Debord em A 

sociedade do espetáculo. Publicado em 1967, o texto reúne 221 teses sobre o fenômeno 

posterior de uma sociedade capitalista e de uma cultura de massa eufórica com o consumo, 

uma transformação, como ele sugere, da vida em imagens e mercadorias. Dentro desse grande 

sistema de abstração, a associação de determinada mercadoria a valores e outros significados 

intrínsecos passa ser mais decisiva do que o seu verdadeiro valor de uso. E o apelo das 

celebridades, sem dúvida, é chave neste processo de validação do “fetichismo da mercadoria”. 

 Em um segundo livro dedicado ao fascínio do star system, Edgar Morin também se 

debruça sobre nossos esforços de mimetismos em relação aos deuses e deusas do showbiz. Na 

publicação As estrelas: mito e sedução no cinema, ele sentencia que: 

 
As estrelas conduzem nossos atos, gestos, poses, atitudes, suspiros de êxtase 
(“é maravilhoso!”), lamentações sinceras (“tenho grande amizade por você, 
Fred, mas estou desolada: não o amo), jeito de acender um cigarro, de soltar 
a fumaça, de beber com naturalidade ou com sex-appeal, de cumprimentar 
com ou sem chapéu, de fazer cara de esperto, profunda ou trágica, de recusar 
um convite, de aceitar um presente, de rejeitar ou permitir um beijo. 
(MORIN, 1989: 97) 

 
Não à toa, Neal Gabler argumenta a transformação da vida em palco. No quinto 

capítulo de Vida, o filme (1999), Gabler apropria-se de alguns pensamentos de Richard 

Sennett, autor de O declínio do homem público, para buscar nas origens das relações sociais 

da Europa do século XVIII os primeiros sinais do mundo como espetáculo de entretenimento. 

Sennett, no estudo publicado nos anos 1970, afirma que as pessoas, sobretudo de classe alta, 
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já adotavam “máscaras” em sua vida pública, para serem interpretadas da forma que 

gostariam de ser percebidas. 

Paula Sibilia autora do ensaio O show do eu também atribui a Richard Sennett noções 

fundamentais para compreender essa linha tênue de público e privado. A autora define aquilo 

que Sennett nomeou “regime de autenticidade”, grandes mudanças nas regras de sociabilidade 

e na construção do eu. A própria personalidade passou a ser vivenciada como um tesouro 

interior, altamente expressivo, cujos eflúvios era preciso controlar e dissimular na 

apresentação pública: 

 
Assim foram se consolidando as “tiranias da intimidade”, que compreendem 
tanto uma atitude de passividade e indiferença em relação aos assuntos 
públicos quanto uma crescente concentração no espaço privado e nos 
conflitos íntimos. [...] Em um contexto como esse, a ação objetiva é 
desvalorizada (aquilo que se faz), em proveito de uma valorização excessiva 
da personalidade e dos estados emocionais subjetivos (aquilo que se é). 
(SIBILIA, 2008: 61) 

 
P. David Marshall localiza aí uma função política das celebridades. Na sua concepção, 

conforme explicitada no livro Celebrity and power, as celebridades têm um poder inestimável 

na configuração destes significados de individualidade e identidade coletiva na cultura 

contemporânea. Suas “subjetividades públicas” (MARSHALL, 1997: 246) operam justamente 

na desintegração de privado e público. Como invenção social, elas servem como modelos 

adequados, contos morais e representam um papel importante no imaginário da população.  
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3 EM TRÊS FOTOGRAFIAS: REFLEXÕES SOBRE OS PAPARAZZI  

 

 

Peter Howe, em seu livro Paparazzi (2005), irá associar o surgimento do fenômeno 

com a combinação de dois fatores cruciais: nossa obsessão pelas celebridades e o 

fortalecimento do fotojornalismo de rua. O acordo entre essas duas vontades permite surgir 

esta profissão que dá conta de um novo imperativo do século XX: as ficções deixam de ser tão 

interessantes, queremos consumir seres reais, histórias da vida comum. O espetáculo da 

realidade se torna um grande sucesso e, como observamos anteriormente, as mídias seguem 

esse caminho naturalista e a tradução do real em suas narrativas. 

Se o trabalho dos paparazzi é definido como a vida real dos famosos, o lado humano 

das estrelas, de que forma isso se transmite através da foto? Há ainda a questão da imagem 

negativa destes fotógrafos, como assaltantes dos momentos de privacidade. Enquanto isso, as 

publicações dedicadas a este tipos de abordagem crescem em escala meteórica. 

Não pretendemos aqui uma abordagem histórica, repleta de acontecimentos e 

caminhos que possibilitaram o surgimento dos paparazzi. A ideia deste capítulo é entender a 

motivação do consumo destas fotografias, usando como fonte as próprias imagens. São elas 

que nos fornecerão dados.  

 

 

3.1   Batizados por Fellini 

 

 

As décadas de 1960 e 1970 são consideradas os anos clássicos dos paparazzi, até 

porque foi quando o termo foi cunhado. Federico Fellini imortalizou e batizou a figura dos 

paparazzi em um de seus maiores filmes: La dolce vita (1960). Na trama, Marcello 

Mastroianni vive um jornalista que acompanha a cobertura noticiosa em torno das 

celebridades e seus maiores excessos hedonistas. Sempre por perto e com câmera em punho, 

está seu fiel escudeiro, o fotógrafo Paparazzo (Walter Santesso), que registra um longo de 

leque de assuntos, todos reunidos pelo fascínio do espetáculo: vida dos famosos, eventos 

religiosos ou quiçá catástrofes de família.  

Na rotina ao mesmo tempo adocicada e amarga de Marcello Rubini, um escritor de 

classe média, que pôs de lado suas ambições literárias para se tornar um colunista da high 

society de Roma, apresentam-se diversas personalidades da aristocracia. E não poderia faltar a 
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diva quimérica, estrela de cinema, interpretada por Sylvia (Anita Ekberg). No papel da atriz 

sueca que protagoniza a clássica cena do banho com roupa na Fontana di Trevi, a musa de 

volumosos cabelos platinados é alvo número um dos cliques dos paparazzi em sua passagem 

pela cidade italiana. 

No take em que apresenta a personagem, Fellini orquestra em cena uma multidão de 

fotógrafos e suas câmeras Rolleiflex, aguardando a triunfal chegada da musa e seu caminhar 

pelas escadas do avião até o solo. Os flashes são muitos, os rostos por trás das lentes pouco se 

vêem. Eles repetem em coro o nome da bela, pedem em coro para ela refazer a cena em que 

sai do avião. Sylvia obedece com prazer. Naquele momento, são todos os fotógrafos um bloco 

só, se movimentam juntos e não tem direito a uma voz individual na película. (ver Anexo A) 

Logo em seguida, em uma espécie de coletiva de imprensa, a atriz sueca é novamente 

cercada pelas lentes e pela arguição dos repórteres: “É verdade que você toma diariamente 

banho em uma banheira com gelo? É verdade que gosta de crianças? Já praticou ioga? O que 

acha da nouvelle vague? Que personagem histórico italiano gostaria de interpretar? Gosta de 

homens com barba? Dorme de pijama ou de camisola? Do que mais gosta na vida?”. 

Disparam, sem ao menos dar tempo de resposta. 

A origem do nome paparazzi sugere o incômodo zumbido de um inseto, em alusão às 

intrusivas perseguições que estes travavam na busca do melhores cliques dos famosos. A 

apropriação do nome aparece na publicação americana Time Magazine em 1961, ano seguinte 

ao clássico do diretor italiano. Um artigo intitulado Paparazzi on the prowl (Paparazzi à 

espreita) descreve o fenômeno que começou na Europa e logo inundou os EUA.  

Ao definir o termo, o autor do artigo sentencia: “Ele é um paparazzo, um de uma 

matilha de lobos fotógrafos freelancers que perseguem grandes nomes para uma vida de 

flashs à queima-roupa, como armas de fogo.” 8 No fim, uma nota de rodapé explica o batismo 

do termo que traduz estes famintos pelas fotos da fama: “Um nome inventado pelo diretor 

Federico Fellini para um fotógrafo freelancer de La dolce vita, seu estudo da sociedade café 

de Roma. ‘A palavra Paparazzo sugere-me um inseto zumbindo, rondando, dando picadas’, 

diz Fellini.”9 

                                                 
8 Original em ingles: “He is a paparazzo, one of a ravenous wolf pack of freelance photographers who stalk big 
names for a living and fire with flash guns at point-blank range.” Disponível em 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,872287,00.html. Acessado em 20 de maio de 2011. 
 
9 Original em inglês: “A name coined by Movie Director Federico Fellini for a freelance photographer in La 
Dolce Vita, his gamy study of Roman, cafe society. "Paparazzo," says Fellini, "suggests to me a buzzing insect, 
hovering, darting, stinging." Disponível em http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,872287,00.html.  
Acessado em 20 de maio de 2011. 
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Naquela época, o estilo de fotografar era ainda mais agressivo. Os fotógrafos usavam 

assistentes que os conduziam em scooters apelidadas de “vespas”, para que pudessem chegar 

bem perto das celebridades - a tecnologia das lentes e dos zooms não eram tão aprimoradas. A 

maioria utilizava câmeras Rolleiflex com flashes que demoravam para recarregar. Eles 

praticamente tinham uma chance de garantir o clique e não podiam errar. Se hoje grande parte 

dos flagras são feitos sem que o fotografado nem mesmo tome conhecimento da presença do 

fotógrafo no local, anteriormente a relação fotógrafo/fotografado era muitas vezes de embates, 

que chegavam a agressões físicas. 

Para compor o roteiro, o diretor se inspirou no fotojornalista italiano Tazio 

Secchiaroli, símbolo desta nova geração de caçadores profissionais de célebres figuras, 

conhecido à época pelas fotos não-autorizadas que fazia nos bastidores da Via Veneto, 

freqüentada por estrelas de cinema que filmavam nos estúdios da Cinecittà, em Roma.  

 

 

3.2   O detetive Secchiaroli e o rei deposto Farouk  

 

 

Afinal, o que é uma fotografia de um paparazzo? Seria um portrait devido ao seu 

vínculo com o humano? Seria uma fotografia jornalística por ter na sua imagem esse valor de 

comprovação da notícia? A verdade é que a imprensa fotográfica de celebridades vive um 

pouco à margem de reflexões. É possível associar o clique ao valor de um flagrante, uma 

espécie de convocação da fotografia de investigação policial. Não seria exagero associar os 

paparazzi à figura de um detetive, por exemplo. 

A presença da câmera como testemunha é carregada de simbolismos como explica 

Tom Gunning em O retrato do corpo humano: a fotografia, os detetives e os primórdios do 

cinema: “uma vez que o testemunho é tecnológico e não humano, sua evidência tem um 

crédito correspondentemente maior à verdade, uma vez que o ‘aparelho não pode mentir’. 

(GUNNING, 2004: 56) 

Em A câmara clara, Roland Barthes retoma esta idéia quando busca compreender o 

significado fotográfico e sua capacidade de dizer “isso é isso” (BARTHES, 1984: 14).  

Segundo Barthes, “a fotografia não fala (forçosamente) daquilo que não é mais, mas apenas e 

com certeza daquilo que foi. Essa sutileza é decisiva” (BARTHES, 1984: 127). Sontag 

também acredita que elas ocupam essa posição comprobatória em nosso imaginário. “Imagens 
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fotografadas não parecem manifestações a respeito do mundo, mas sim pedaços dele, 

miniaturas da realidade que qualquer um pode fazer ou adquirir.” (SONTAG, 2004: 14) 

O que Gunning propõe no ensaio sobre o valor de indexação da fotografia e também 

sua função indiscreta são observações igualmente válidas para as fotos de paparazzi. 

Procurando os momentos de intimidade dos famosos, frequentemente eles flagram situações 

que estas estrelas gostariam de manter em segredo, operando neste caminho de 

desmantelamento de público e privado. E, como na prática da criminologia, no quesito 

celebridades, elas também podem denotar culpa ou inocência. 

Assim como os departamentos policiais mantém suas rogues gallery, nome dado a 

coleções de fotos dos procurados pela polícia, os paparazzi também tem suas listas para caçar, 

baseada em regras estabelecidas pelo interesse público de cada uma destas figuras. Em Vida, 

o filme, Gabler chega a afirmar que o editor da People, Richard Sotlley, tinha regras 

estabelecidas e uma hierarquia para uma capa de sucesso:  

 
Jovem é melhor que velho; bonito é melhor que feio; rico é melhor que 
pobre; televisão é melhor que música; música é melhor que cinema; cinema 
é melhor que esportes; qualquer coisa é melhor que política; e nada é melhor 
que uma celebridade recentemente falecida. (GABLER, 1999: 144) 

 
Deixemos de lado conceitos sobre uma fotografia e nos concentremos na fotografia do 

paparazzo Tazio Secchiaroli que me proponho a analisar (ver Anexo B). Começaremos esta 

análise sem pistas de quem são, onde estão e do que se trata esta foto. Para Roland Barthes, 

 
[...]a foto se torna “surpreendente” a partir do momento em que não se sabe 
por que ela foi tirada; qual motivo e qual interesse para fotografar um nu, 
contra‑luz, no vão de uma porta, a frente de um velho automóvel na grama, 
um cargueiro no cais, dois bancos em uma pradaria, nádegas de mulher 
diante de uma janela rústica, um ovo sobre uma barriga nua (fotos premiadas 
em um concurso de amadores). (BARTHES, 1984: 57) 

 
“A leitura das fotografias públicas é sempre, no fundo, uma leitura privada” 

(BARTHES, 1984: 145), diz Barthes. O que ele propõe pensar com esta afirmação é que a 

imagem é livre para abolir-se em representações de acordo com quem a interpreta. “Cada foto 

é lida como a aparência privada de seu referente”, endossa o teórico francês. (BARTHES, 

1984: 145). A seguir, faremos este exercício da análise sem legendas com a imagem de Tazio.  

O que vemos são duas senhoras, uma delas parece mais moça, e os sorrisos denunciam 

que as damas se divertem naquele instante. Elas não são as protagonistas daquele clique, 

parece óbvio. O homem ao centro de duas mesas mira a lente que o fotografa e aparenta ser o 

único a se dar conta de estar diante de uma câmera. Seu olhar é embaçado, a imagem é turva, 



31 
 

seus olhos são uma mancha acinzentada, por trás dos óculos. Não podemos distinguir pupila, 

íris e esclera, mas a imagem parece não deixar dúvida que seu olhar se dirige à lente do 

fotógrafo. 

Enquanto isso, as duas senhoras continuam alheias à situação. Uma delas gira sua 

cabeça e abaixa um pouco o tronco em busca de um olhar de correspondência daquele 

homem. Ele não corresponde. As duas figuras femininas da foto não têm olhos naquela 

imagem. A da esquerda olha para baixo e só podemos ver suas pálpebras. A da direita, como 

já descrito, está inclinada para o homem, mas não resta nem ao menos uma visão lateral de 

seu olhar, uma sombra preta cobre parte de seu rosto, a faixa entre sobrancelhas e nariz. 

O homem está com a boca entreaberta, como se pretendesse iniciar a pronunciar 

alguma palavra, som, ruído, ou como se estivesse somente surpreso. Sua postura é curvada; 

seus ombros, caídos; sua roupa apresenta dobras pelo tronco. Ele parece estar em um 

ambiente descontraído, no qual não precisa se preocupar com detalhes do traje ou com uma 

atitude para o corpo. Sua mão direita, apoiada sobre a mesa, mostra um dedo indicador pouco 

levantado, ainda no começo de um movimento de apontar algo, esse algo em questão parece 

ser a câmera. 

Outra questão importante é a dos sentidos e memórias que as legendas evocam para a 

imagem. Susan Sontag dedica algumas reflexões sobre o assunto no livro Sobre fotografia. 

Para a autora, a mensagem transmitida através das palavras determina um novo contexto para 

aquele momento capturado pela câmera: 

 
O que os moralistas exigem de uma foto é que ela faça aquilo que nenhuma 
foto é capaz de fazer — falar. A legenda é a voz que falta, e espera-se que 
ela fale a verdade. Mas mesmo uma legenda inteiramente acurada não passa 
de uma interpretação, necessariamente limitadora, da foto à qual está ligada. 
E a legenda é uma luva que se veste e se retira muito facilmente. Não pode 
impedir que qualquer tese ou apelo moral que uma foto (ou conjunto de 
fotos) pretende respaldar venha a ser minado pela pluralidade de significados 
que toda foto comporta, ou abrandado pela mentalidade aquisitiva implícita 
em toda atividade de tirar – ou colecionar – fotos e pela relação estética com 
seus temas, que todas as fotos inevitavelmente propõem. (SONTAG, 2004: 
125) 

 
Esta fotografia é um dos episódios mais famosos envolvendo o nome de Tazio 

Secchiaroli. O homem em questão é o deposto (em 1952) rei do Egito, Farouk, flagrado por 

Tazio após seis anos de exílio na mesa de um bar com duas acompanhantes, nenhuma delas 

sua esposa. 

O flagra levou Secchiaroli à capa do jornal italiano Il Giorno em 1958, com a 

manchete "Fotógrafo atacado por Farouk e Franciosa". O ex-rei percebeu o clique, não gostou 
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e tentou quebrar a câmera, mas o fotógrafo Umberto Guidotti registrou o momento da 

agressão (ver Anexo C). Ainda na mesma noite – 14 de agosto de 1968, véspera de 

Ferragosto, feriado popular na Itália – Secchiaroli conseguiu driblar a segurança do Bricktop 

Cafe e flagrou um beijo dos atores Ava Gardner e Tony Franciosa, casado na época com 

Shelly Winters.  

 

 

3.3   O fotógrafo Ron Galella e a fotografada Jackie Kennedy 

 

 

Como disse Susan Sontag, “embora a câmera seja um posto de observação, o ato de 

fotografar é mais do que uma observação passiva.” (SONTAG, 2004: 22). Barthes chega a 

batizar o fotógrafo com o termo operator, para assim buscar uma análise de seu papel na 

concepção de uma fotografia.  Conjugada com mais duas emoções-intenções, ele procura 

decifrar o fazer fotográfico: aquele que é fotografado é o spectrum; e todos nós, consumidores 

de imagens, somos o spectator.  

A essência da “Fotografia-segundo-o-Fotógrafo”, para Barthes, está no processo da 

visão recortada pelo buraco da câmera, sua intenção do que captar. O sociólogo francês, 

porém, não se estende a maiores análises por não se julgar apto, visto que não é fotógrafo 

(nem ao menos amador, como ele faz questão de acrescentar), mas apenas sujeito fotografado 

e sujeito que consome imagens. E seus pensamentos irão se deter especificamente nestas duas 

experiências. 

Suas dissertações sobre o momento de ser fotografado levam em conta a consciência 

do estar na mira da lente. Ele descreve um comportamento comum de uma metamorfose do 

próprio sujeito em imagem antes do clique – “ponho-me a posar, fabrico-me instantaneamente 

um outro corpo”. (BARTHES, 1984: 22). Assim Barthes define a foto-retrato: 

 
Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: aquele que eu me julgo, aquele que 
eu gostaria que me julgassem, aquele que o fotógrafo me julga e aquele de 
que ele se serve para exibir sua arte. Em outras palavras, ato curioso: não 
paro de me imitar, e é por isso que, cada vez que me faço (que me deixo 
fotografar), sou tocado por uma sensação de inautenticidade, às vezes de 
impostura (como certos pesadelos podem proporcionar). (BARTHES, 1984: 
27) 

 
O nome spectrum, que ele usa para designar a pessoa fotografada, não surge à toa. 

Para o sociólogo, a pose é uma camada mortífera, é quando o sujeito se torna objeto e vive 
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uma “microexperiência da morte”, para se tornar um espectro de fato. E para Barthes esse é o 

terror do fotógrafo.  

Podemos dizer que este medo é ainda maior no caso dos paparazzi, que se julgam 

fotógrafos da vida como ela é. A noção que permeia a fotografia de um paparazzi é algo como 

“celebridades são como nós”. E é neste sentido que eles tentam ao máximo se afastar de um 

retrato posado, como o do carte de visite, por exemplo. Se nestes retratos burgueses do século 

XIX, o objetivo era imprimir distinção e honraria; no caso dos flagras a proposta é justamente 

contrária, é humanizar, é escapar da morte da pose. O estúdio destes fotógrafos é a rua, o 

fotografado está em movimento, a foto é quase sempre contra sua vontade, o clique é como 

um tiro e , neste sentido, há sim uma associação com o momento decisivo de Cartier-Bresson. 

O fotógrafo americano Ron Galella é um dos representantes mais famosos da classe. 

Suas investidas na busca das fotografias dos famosos geraram alguns casos classicamente 

conhecidos e até é possível dizer que hoje Galella tem também seu quê de celebridade. 

Grande parte de sua fama veio do episódio em que Marlon Brando deslocou seu queixo e 

quebrou cinco de seus dentes após ter se esquentado com as fotos do paparazzo.  Depois do 

incidente, Galella passou a usar um capacete de futebol americano sempre que precisasse 

perseguir Brando. (ver Anexo D) 

Seu segundo caso emblemático de relação não amistosa com fotografados é 

paradoxalmente com sua musa preferida: Jacqueline Kennedy Onassis. A luta foi inclusive 

parar nos tribunais. Jackie ganhou um processo contra ele em 1973, uma ordem judicial que 

obrigava Ron Galella a manter determinada distância dela e de seus filhos. Ele não desistiu, o 

que levou a um novo processo em 1982. O fotógrafo chega a admitir que foi uma obsessão: 

"Ela foi o meu tema favorito de todos os tempos. Quando uma estrela para e posa, você tira a 

foto, diz obrigado e adeus, e isso é o fim. Com  Jackie  não havia fim, até a Corte impor 

isso.”10 (GALELLA apud HOWE, 2005: 119) 

Sua foto favorita da musa das lentes ele apelidou de Windblown Jackie (Ver Anexos E 

e F), uma imagem de Jackie caminhando pela rua, enquanto o vento sopra seus cabelos. Seu 

corpo caminha em uma direção e apenas a cabeça está voltada para a câmera, a imagem 

transmite uma sensação de movimento, como se ela tivesse virado o pescoço exatamente 

naquele instante. Sua boca indica um leve sorriso, seus olhos encaram a lente, os óculos de sol 

estão ainda nas mãos. Mãos, braços e corpo continuam sua caminhada alheatórios ao que 

                                                 
10 Original em ingles: “She was my favorite subject of all time. When a star stops and poses, you take the 
picture, say thank you and good bye, and that’s the end. With Jackie there was no end, until the court said so.” 
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acontece, só o rosto parece se dar conta da fotografia. É como se fossem partes distintas, 

reagindo a impulsos de corpos diferentes. O sorriso é realmente fascinante. Galella descreve o 

porquê em entrevista ao jornal New York Times: 

 
Você pode ver sorrisos genuínos e falsos sorrisos em fotografias. Nos 
sorrisos armados você vê um monte de dentes. O sorriso "Mona Lisa" é o 
melhor, como em "Windblown Jackie". É o começo do sorriso,  com os 
olhos e lábios. Ele detém o futuro. Quando você vê os dentes, é tarde demais 
e não tão belo.11  

 
Mais tarde Galella revelou que ela se virou somente quando ouviu o barulho do clique 

da máquina. Jackie não sabia que o paparazzo estava à sua espreita. O sorriso logo foi deixado 

de lado e os óculos escuros voltaram ao rosto. Mas Galella já tinha imobilizado a cena rápida 

em seu tempo decisivo (BARTHES, 1984: 55). Parece que a beleza dessa imagem repousa aí, 

a Windblown Jackie é a mistura de uma foto espontânea, feita sem conhecimento do 

fotografado, mas ao contrário da maioria destas imagens feitas às escondidas, ela tem o olhar 

penetrante de quem encara a câmera.  

Mais que isso, Jackie encarava os olhos do fotógrafo. Galella revelou em ainda na 

mesma entrevista ao jornal americano New York Times que sua técnica de fotografar era não 

olhar pelo visor. Ele encarava o seu objeto sem a intervenção da máquina e apenas mirava o 

que gostaria de enquadrar. Sua justificativa: “Você olha para o sujeito para entrar em contato 

com o olhar. Você tem que olhar de pessoa para pessoa. Isso é melhor do que o sujeito 

olhando para a câmera, que é uma máquina. Se eles olham para a máquina, eles não têm a 

mesma ressonância”.12 

 Como disse Barthes, “o gesto essencial do operator é surpreender alguma coisa ou 

alguém e, por isso, o “choque” é perfeito quando se realiza sem que o sujeito fotografado 

tenha conhecimento deste gesto” (BARTHES, 1984: 54). Jorge Pedro Sousa, no livro “Uma 

história crítica do fotojornalismo ocidental” (2000), garante que a candid photography 

(fotografia não posada e não protocolar) surgiu pela primeira vez com o fotógrafo alemão 

                                                 
11 Original em inglês: “You can see genuine smiles and phony smiles. Put-on smiles you see a lot of teeth. The 
“Mona Lisa” smile is the best, like in “Windblown Jackie.” The “Mona Lisa” smile is the beginning of the smile, 
with the eyes and lips. It holds the future. When you see the teeth, it’s too late and not as great.” Disponível em 
http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2010/07/29/asked-and-answered-ron-galella/. Acessado em 25 de maio de 
2011. 
 
12Original em inglês: “You look at the subject to get eye contact. You are looking at them person to person. That 
is greater than the subject looking at the camera, which is a machine. If they look at the machine, they don’t have 
the same resonance.” Disponível em http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2010/07/29/asked-and-answered-ron-
galella/. Acessado em 25 de maio de 2011. 
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Erich Solomon.  Para Sousa, sua influência na busca de uma naturalidade do fotografado é 

notória até hoje. É neste momento que irá surgir uma fotografia que procura retratar o 

cotidiano, “que tenta surpreender as figuras (públicas) em instantes durante os quais abrandam 

a vigilância, deixando cair as máscaras e abandonando os rituais sociais, assumindo posições 

‘naturais’”. (SOUSA, 2000: 77).  

Em 1931, no prefácio de seu livro Contemporâneos célebres fotografados em 

momentos inesperados, Solomon listava as qualidades que, na sua visão, um fotojornalista 

deveria ter: 

 
Tal como o caçador está obcecado pela sua paixão de caçar, também o 
fotógrafo está obcecado pela fotografia única que quer obter. (...) É preciso 
lutar contra (...) a administração, os empregados, a polícia, os guardas (...). 
[...] Antes de tudo o mais, um repórter fotográfico tem de ter uma paciência 
infinita, e não se enervar nunca; deve estar ao corrente dos acontecimentos e 
saber a tempo e horas onde é que irão desenrolar-se. Se necessário, devemos 
servir-nos de toda a espécie de astúcias, mesmo se elas nem sempre são bem 
sucedidas. (SOLOMON apud SOUSA, 2000: 78) 

 
 Há uma adrenalina envolvida no ato da caça. Como Sontag extrai da fala de Samuel 

Butler, para o final do século XIX, existe “um fotógrafo em cada arbusto, rondando como um 

leão feroz, em busca de alguém que possa devorar”. (BUTLER apud SONTAG, 2004: 25). E 

tal metáfora não poderia mais apropriada ao caso dos paparazzi. Diane Arbus afirma: 

fotografar pessoas é necessariamente cruel, é vil. (ARBUS apud SONTAG, 2004: 54). Sontag 

também acredita que há algo predatório no ato de fotografar. Alguns termos que usamos em 

relação à câmera parecem comprovar que existe de fato uma metáfora entre a máquina 

fotográfica e uma arma: carregar, mirar e disparar, por exemplo. Sontag explica o porquê: 

 
Fotografar pessoas é violá-las, ao vê-las como elas nunca se vêem, ao ter 
delas um conhecimento que elas nunca podem ter; transforma as pessoas em 
objetos que podem ser simbolicamente possuídos. Assim como a câmera é 
uma sublimação da arma, fotografar alguém é um assassinato sublimado – 
um assassinato brando, adequado a uma época triste e assustada. (SONTAG, 
2004: 25) 

 
Algumas décadas depois, Ron Galella partilhava de reflexão semelhante sobre sua profissão. 

Ao explicar sua obsessão por Jackie para uma entrevista ao jornal inglês The Daily Telegraph, 

ele assume que era um caçador em busca de sua mais bela presa: “Foi um caso de amor entre 
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a fotografia e um sujeito bonito, ideal. Ela era como um veado selvagem correndo, e eu era o 

caçador, de certa forma, captando as imagens. Foi uma aventura romântica.”13 

Galella ainda se aprofunda nas motivações de sua obssessão e explica o significado de 

um sujeito ideal no livro de Peter Howe:  

 
Porque ela não era  cooperativa comigo, não posava ou parava, Jackie era o 
tema ideal para mim. Eu gosto de pessoas assim, eu gosto de movimento. A 
vida é movimento e Jackie se movia – ia ao ballet, fazia exercícios, ia ao 
teatro.  Ela  era ativa,  um  tema ideal para um fotógrafo que quer  capturar  a  
essência  das emoções humanas e suas expressões. Seu glamour era um  
mistério. A maioria das estrelas não são misterisosas, eles  expõem  tudo. 
Celebridades  usam a alma do lado de fora, deixando pouco para  a  
imaginação.  Jackie  era calma, mas era também muito  viva. Ela  criou  uma 
aura,  um  mistério  que me atraiu e me fez querer  capturá-la em 
fotografias.14 (GALELLA apud HOWE, 2005: 114) 

 
 A escolha do verbo “capturar” é carregada de simbolismos. A palavra remete a noções 

como prender, tomar para si, apreender. Um pouco como a noção antiga de que a câmera 

rouba a alma do fotografado. Walter Benjamin em seu ensaio A pequena história da 

fotografia chega a narrar como a reprodução nítida de imagens era uma misteriosa experiência 

em seu princípio, nas palavras de Dauthendey, ele se refere ao daguerrótipo: “A nitidez dessas 

fisionomias assustava, e tinha-se a impressão de que os pequenos rostos humanos que 

apareciam na imagem eram capazes de ver-nos.” (DAUTHENDEY apud BENJAMIN, 1987: 

95). Benjamin também identifica uma compulsão por tornar as coisas próximas de nós. Para 

ele, é uma tendência cada vez mais irresistível “a necessidade de possuir o objeto de tão perto 

quanto possível, na imagem, ou melhor, na sua reprodução”. (BENJAMIN, 1987: 101) 

 De certa forma, a imagem não autorizada é como um furto. Ron Galella, movido por 

sua obstinada insistência em cobrir a vida de celebridades, fez alguns inimigos na busca da 

foto perfeita. Um de seus livros recebe o nome de No Pictures (ver Anexo G), frase recorrente 

dos famosos quando tentam se proteger dos flashes. A coletânea de imagens reúne célebres 

                                                 
13Original em ingles:  “It was a love affair between photography and a beautiful, ideal subject. She was like a 
deer running wild, and I was the hunter in a way, capturing the pictures. It was a romantic adventure.” 
Disponível em http://www.telegraph.co.uk/culture/donotmigrate/3563036/Ron-Galella-big-fame-hunter.html. 
Acessado em 25 de maio de 2011. 
 
14 Original em inglês: “Because she wasn't cooperative and she didn't pose or stop, for me Jackie was an ideal 
subject. I like people like that, I like motion. Life is moving and Jackie moved. She did things - went to the 
ballet, jogged, went to the theater. She was active, an ideal subject for a photographer  who wants to capture the 
essence of human emotions and expressions. Her glamour was a mystery. most stars aren't mysteries; they 
expose everything. Celebrities sort of pull out theirs souls, leaving little to the imagination. Jackie was soft-
spoken, but she was very alive. she created an aura, a mystery that drew me to her and made me want to capture 
it on a film.” 
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figuras reagindo ao assalto da câmera, algumas tapam os rostos, outras fazem gestos 

obscenos, ou apenas pronunciam ofensas verbais.  Mas Ron Galella não aceitou um “não” 

como reposta. 

 

 

3.4   O caso Diana 

 

 

 Uma das primeiras associações com o nome paparazzi remete ao caso Diana e sua 

morte, a qual muitos ainda atribuem culpa aos fotógrafos. Relembrando o episódio: em 31 de 

agosto de 1997, às 4h da madrugada em Paris, a Princesa de Gales morreu aos 36 anos de 

idade em um acidente de carro no túnel da Ponte de l’Alma, - no qual também morreram Dodi 

al-Fayed e seu motorista. No momento do choque, ela fugia da perseguição dos paparazzi. 

 Segundo reportagem do O Globo
15, após uma investigação da Polícia francesa, os 

fotógrafos foram absolvidos de responsabilidade no acidente e descobriu-se que o motorista 

Henri Paul teve uma condução negligente, o nível de álcool em seu sangue estava acima do 

permitido pelo limite legal na França. Além disso, ele tomava remédios para combater 

depressão e alcoolismo, incompatíveis com bebidas alcoólicas.  

O caso foi encerrado, mas sua repercussão não. A ideia que ainda se propaga, quase 

quinze anos após sua morte, se assemelha ao discurso indignado de Conde Spencer, irmão da 

“princesa do povo”, sobre as circunstâncias do episódio: 

 
Eu sempre acreditei que a imprensa iria matá-la no final. Porém, nem mesmo 
eu poderia imaginar que ela teria um papel tão direto em sua morte, como 
parece ser o caso. Parece que cada proprietário e editor de cada publicação 
dessas, que pagaram por fotografias intrusivas e exploradoras da imagem 
dela e incentivaram indivíduos gananciosos e cruéis a arriscar tudo em busca 
da imagem de Diana,tem sangue em suas mãos hoje.16 

 
Os paparazzi carregam esse trauma e a morte de Diana ainda ecoa neste sentido. Mas 

afinal quem consome e gera essas imagens? Sim, o público tem fome por vidas alheias como 

já vimos em capítulo anterior. Mas as celebridades só existem por serem olhadas, graças às 
                                                 
15 Disponível http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2006/12/14/287039971.asp. Acessado 18 de maio de 2011. 
 
16 Original em inglês: "I always believed the press would kill her in the end. Not even I could imagine that they 
would take such a direct hand in her death, as seems to be the case. It would appear that every proprietor and 
editor of every publication that has paid for intrusive and exploitative photographs of her, encouraging greedy 
and ruthless individuals to risk everything in pursuit of Diana's image, has blood on his hands today." 
(SPENCER apud MORTON, 1998: 389) 
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vitrines midiáticas elas podem ser cobiçadas e admiradas, a mídia é a ponte entre o fã e o 

rosto público de seu ídolo. 

 No caso da realeza, esse papel se mostra ainda mais primordial e não à toa cada evento 

da monarquia é realizado visando um momento catártico de propaganda e renovação, vide 

caso recente do casamento de Príncipe William e Catherine Middleton, agora Duquesa de 

Cambridge. 

Assim como aconteceu com Kate e William, o mundo assistiu ao conto de fadas da 

união de Charles e Diana, e viu surgir uma obsessão por suas vidas privadas. Mesmo que a 

imprensa no final das contas tenha se tornado uma espécie de flagelo, Diana sabia que, usada 

corretamente, poderia ser uma arma ao seu favor. Em entrevista ao jornal francês Le Monde, 

ela afirmou: “Estar permanentemente nos olhos do público me dá uma responsabilidade 

especial - para utilizar o impacto de fotografias para passar uma mensagem, para 

conscientizar o mundo de uma causa importante, para defender determinados valores.”17 

Diana usou seu poder midiático para algumas boas causas – luta contra HIV, pobreza, 

fome e etc. -, mas também usou uma estratégia de imagem poderosa para seu perfil público. 

Em junho de 1992, quando estava prestes a se separar de Charles, Andrew Morton publicou o 

livro Diana: sua verdadeira história, revelando detalhes de sua intimidade, como a luta 

contra a bulimia e a depressão. 

Sob o disfarce de uma biografia não-autorizada, com depoimentos de fontes próximas 

à princesa, o livro imediatamente se tornou um best-seller, desencadeando uma cadeia de 

eventos que culminou em seu divórcio. Após sua trágica morte em 1997, Morton revelou que 

Diana foi não só a principal fonte para o livro, mas quem também editou seus rascunhos. E, 

como afirmam Rondelli e Herschmann, “a biografia nada mais é do que uma atribuição de 

sentido à “realidade”, um enquadramento da memória, a inserseção de uma trajetória de vida 

particular na memória coletiva. (RONDELLLI; HERSCHMANN, 2005: 76) 

Neste mesmo sentido do “foi assim que aconteceu”, as fotografias operam com seus 

signos. Durante uma viagem oficial à Índia com o príncipe Charles, em 1992, pouco antes do 

divórcio, Diana sentou-se sozinha em frente ao Taj Mahal, e permitiu-se fotografar assim, 

solitária, em um dos maiores, se não o maior, monumento ao amor. (ver Anexo H) 

Em um banco em frente ao grandioso mausoléu de mármore, construído pelo 

imperado Mughal Shah Jahan em memória de sua terceira esposa, Mumtaz Mahal, Diana 

                                                 
17 Original em inglês: "Being permanently in the public eye gives me a special responsibility--to use the impact 
of photographs to get a message across, to make the world aware of an important cause, to stand up for certain 
values." Disponível em http://205.188.238.109/time/magazine/article/0,9171,986949-4,00.html 
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parecia fazer uma declaração pública, ao mesmo tempo silenciosa, de seu abandono e 

infelicidade no casamento. A imagem da princesa vulnerável ganhou a simpatia do público e 

passou a ser o símbolo do colapso de sua união com príncipe Charles. 

A imagem é carregada de metáforas. A própria escala de tamanho em relação ao 

grande castelo de pedra torna Diana pequena, quase imperceptível diante daquele monumento. 

Sua linguagem corporal é tímida, suas mãos seguram algum objeto com certa tensão, os pés 

estão juntos e levemente inclinados. Não é possível distinguir sua feição nitidamente na foto, 

não sabemos se o olhar encara a câmera ou mira o chão. A própria cor de seus trajes parece 

destoar daquele ambiente embranquecido de calma, o terno vermelho se destaca e, conjugado 

com uma certa tensão na pose de Diana, transmite uma inquietude, um vazio. Sua pose 

despretensiosa diante de algo tão absurdo, tão descomunal, parece revelar tristeza e 

indiferença. 

Há algo que perturba ainda mais nesta imagem. Em um primeiro e ligeiro olhar, Diana 

é a única figura humana que se vê na fotografia. Em uma observação mais demorada, nota-se 

ao fundo, no próprio Taj Mahl, minúsculas sombras de pessoas, provavelmente turistas que 

visitam o monumento. Por serem apenas silhuetas, suas presenças na cena têm algo de 

fantasmagórico.  Parecem pássaros negros em torno da presa, mesmo sem rosto, eles parecem 

estar observando Diana. 

Mais do que a imagem por si só, o significado desta fotografia transcende o olhar. 

Certos lugares, pessoas, eventos, trazem consigo um nível de significância que agrega a 

fotografia memórias e palavras não ditas. Os atores sociais e pano de fundo já trazem 

mensagens simbolicamente carregadas. Nosso repertório comum sabe que Taj Mahal é um 

cenário tradicional de fotos de casais amorosos e o público acompanhava as notícias de que o 

casamento de Charles e Diana não ia bem. A foto acabou tornando-se um testemunho deste 

sofrimento da princesa. Uma fotografia de qualquer outra pessoa em mesma pose e local 

poderia significar mensagem completamente distinta. A fotografia dos paparazzi tem essa 

particularidade do rosto conhecido. 

A natureza da celebridade exige essa negociação de publicidade e privacidade. De 

certa forma, para manter-se no palco, os famosos necessitam deste aparato: paparazzi, mídia, 

entretenimento e fãs. John B. Thompson dedica o artigo A nova visibilidade (2008) para 

refletir sobre como o mundo dos meios de comunicação elabora uma nova visibilidade 

mediada, ou seja, novas maneiras de agir e interagir que se diferem de uma interação face-a-

face. No campo da visão, essas novas características também são importantes. Thompson 

chega a afirmar “ver nunca é pura visão, não é uma questão de simplesmente abrir os olhos e 
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captar um objeto ou acontecimento.” (THOMPSON, 2008: 21)18. Assim, ele pretende explicar 

que as propriedades da visualidade vêm conjugadas a aspectos sociais mais complexos e 

referências que moldam a maneira como são compreendidas: 

 
Ela é moldada também pelo fato de que, na maioria das mídias 
comunicacionais, a visualidade não é uma dimensão sensória isolada, mas 
vem geralmente acompanhada pela palavra falada ou escrita – trata-se do 
áudio-visual ou do textual-visual. Ao contrário, o ato de ver é sempre 
moldado por um espectro mais amplo de pressupostos e quadros culturais e 
pelas referências faladas ou escritas que geralmente acompanham a imagem 
visual e moldam a maneira como as imagens são vistas e compreendidas. 
(THOMPSON, 2008: 21) 
 

Desse modo, ele define o surgimento de uma sociedade pautada pelas mídias 

comunicacionais que fazem surgir uma nova visibilidade, que produz intimidade, mesmo sem 

necessitar da co-presença.  

 
  

                                                 
18

Disponível em http://200.144.189.42/ojs/index.php/MATRIZes/article/viewPDFInterstitial/5230/5253. 
Acessado em 29 de maio de 2011. 
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4 NA PRÁTICA E NA TEORIA: A INDÚSTRIA NO BRASIL 

 

 

Não há um livro ou tese que dê conta de como funciona a indústria dos paparazzi no 

Brasil. Portanto, as entrevistas serão grande parte das fontes das informações a seguir.  Apesar 

desta avalanche de imagens, muito pouco se sabe sobre seus registradores. Onde estão? Quem 

são? Gostam do que fazem? Em um momento de discursos da fotografia como arte, o 

fotógrafo passa a ser não mais coadjuvante do clique e  uma infinidade de teorias chegam para 

pensar essa questão. Em contrapartida, os paparazzi vivem em uma espécie de limbo. Não são 

retratados por livros que traçam uma linha histórica do fotojornalismo e alguns chegam a 

afirmar que não são nem ao menos fotógrafos. O que são, então? 

Primeiro, faremos uma breve localização de quem são alvos destes paparazzi no 

Brasil. Ao contrário de uma cultura de celebridades voltada para o cinema, como acontece nos 

EUA e Europa, nosso país tem a abordagem específica da televisão, o que torna estes famosos 

ainda mais familiares, quase que sentados em nossas poltronas da sala de estar. Em um 

segundo momento, partiremos para os detalhes técnicos da rotina da profissão e, o mais 

importante, o que eles pensam da atividade paparazzi.  

A partir do ponto de vista de quatro profissionais envolvidos diariamente na prática da 

experiência na cidade do Rio de Janeiro, reduto da fama no Brasil, pudemos pensar o que está 

por trás da execução destes registros da fama. Felipe Panfili é sócio e editor de fotografia da 

AgNews, agência pioneira do segmento no país, e André Freitas, também entrevistado, faz 

parte da sua  equipe de paparazzi. Sergio Zalis foi um dos fundadores da revista Caras no 

Brasil e atualmente é editor da Contigo!, da Editora Abril. Márcio Honorato é paparazzo e 

está fundando a sua própria agência, a Honopix. 

 

 

4.1   É a televisão que comanda 

 

 

Como sabemos, o Rio é o reduto da fama. Raquel Paiva e Muniz Sodré dedicam o 

livro Cidades dos artistas: cartografia da televisão e da fama na cidade do Rio de Janeiro a 

buscar essas origens, uma espécie de mapeamento da “geografia televisiva”. Na publicação, 

um dos termos chaves para entender este processo é a “midiatização”: “nome para a 

articulação da mída (a televisão, basicamente) com as instituições tradicionais da vida 
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urbana.” (PAIVA; SODRÉ, 2004: 114). Em termos mais claros, pode-se dizer que a televisão 

cria uma realidade à parte compartilhada simultaneamente por seus espectadores. O bios 

midiátio institui um novo tipo de relação social em que “as pessoas não mais conversam umas 

com as outras, e sim entretêm-se mutuamente. Não trocam ideias, trocam imagens. Não 

argumentam; argumentam com boa aparência, celebridades e comerciais”. (POSTMAN apud 

PAIVA; SODRÉ, 2004: 133).  

O curioso, inclusive, é que o Rio é um dos poucos casos em que esse fenômeno se dá 

pela TV e não pelo cinema. Nossa indústria cinematográfica tem pouco público e grande parte 

dos sucessos de bilheteria das telonas são desdobramentos do que se vê no aparelho de TV, 

especialmente pelas novelas da Rede Globo. Um pouco de história nos ajudará a compreender 

as especificidades do caso brasileiro. 

A cerimônia de inauguração da TV tem data marcada no país. No dia 18 de setembro 

de 1950, Assis Chauteaubriand discursava no edifício dos Diários Associados sobre o início 

da empreitada da TV Tupi Difusora de São Paulo. Com uma fala entusiasmada, o magnata das 

comunicações anunciava que a nova máquina era capaz de “juntar os grupos humanos mais 

afastados”, “uma máquina que dá asas à fantasia mais caprichosa” (BARBOSA, 2010: 19). 

No livro História da televisão no Brasil (2010), o artigo intitulado Imaginação 

televisual e os primórdios da TV no Brasil, de Carlos Barbosa, analisa uma propaganda da 

General Eletric anunciando a chegada dos aparelhos televisores à casa dos brasileiros, na qual 

prometia-se a “reprodução nítida e precisa de imagens” e também a possibilidade de “assistir 

em casa os mais importantes acontecimentos”: 

 
Ao mesmo tempo em que ajuda a mascarar o isolamento com o sentimento 
de construção de outra proximidade, num segundo nível ajuda a produzir um 
a noção de consenso numa sociedade que vive de maneira dispersa e 
atomizada. [...] O comportamento econômico do consumidor passa também 
a ser acionado da poltrona da sala de estar, por que ali recebe estímulos do 
que pode ser desejado, comprado, trazido para casa, primeiro como imagem-
imaginação e depois como produto. (BARBOSA, 2010: 27) 

 
Nas duas primeiras décadas de sua evolução, a televisão brasileira irá se abastecer do 

conteúdo do rádio. Como ainda não tinha uma indústria cinematográfica consolidada na 

época, o aprendizado surgiu com o tempo. O primeiro conteúdo ficcional da TV serão os 

teleteatros, espécie de “primos” da soap opera americana. No artigo As primeiras produções 

teleficcionais, Cristina Brandão procura dar conta dos primórdios de nosso fascínio pela 

dramaturgia na telinha, que irá culminar com a novela, gênero dominante e detentor do 

“horário nobre” até hoje. Prova de que o teleteatro é uma primeira versão da linha evolutiva 
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da novela são seus autores. Manoel Carlos, Daniel Filho e Walter Avancini, por exemplo, 

faziam parte deste time de primeiros profissionais da ficção televisiva brasileira na TV Tupi.  

Uma estimativa de Cristina Brandão, em 1960, aponta que o número de aparelhos de 

TV cresceu 401% em relação década de 1950 no Brasil. Surgem novas emissoras de televisão 

e a primeira telenovela diária brasileira. A TV Excelsior coloca no ar 2-5499 Ocupado, com 

Tarcísio Meira e Glória Menezes como protagonistas. A partir daí, as tramas passam a utilizar 

o cotidiano e enredos das cidades brasileiras como cenário e tema. 

Em abril de 1965, é a vez da Rede Globo fazer frente à concorrência Em paralelo a um 

projeto do Regime Militar de integração, a TV, especialmente a emissora  de Roberto 

Marinho, terá papel estratégico no percurso desta ideal de união: 

 
Em 1965, a Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) foi 
inaugurada e possibilitou, a partir de 1969, que as emissoras propagassem 
sua programação por micro-ondas. A Globo foi a primeira a utilizar o 
sistema. Em setembro de 1969, levou ao ar o “Jornal Nacional”, o primeiro 
programa televisivo transmitido em rede, graças à infraestrutura tecnológica 
fornecida pelo governo. (RIBEIRO; SACRAMENTO, 2010: 113.) 

  
 Como o teórico Benedict Anderson propõe, pensaremos na nação no sentido de uma 

comunidade imaginada. Imaginada porque sua comunhão se dá por um sentimento de 

fraternidade abstrato, já que seus membros não se conhecem, embora se reconheçam 

semelhantes. Para Anderson, as origens da consciência nacional remetem ao 

“desenvolvimento da imprensa-como-mercadoria, chave de gerações de idéias inteiramente 

novas de simultaneidade” (ANDERSON, 1983: 46). Neste sentido, é latente o papel da 

comunicação visual, principalmente da televisão, em criar uma noção de pertencimento 

coletivo. 

 
Como fonte principal da comunidade imaginada, a Rede Globo de televisão, 
como já foi tantas vezes narrado, conheceu uma expansão extraordinária 
durante a década de 1970 do regime militar. Fincando antenas em todo o 
território nacional, colocando as telinhas nos recantos mais míseros do 
Brasil, a Rede Globo, por meio de sua grade de programação, foi a grande 
inventora do cotidiano nacional midiático. (JAGUARIBE, 2007: 111) 

 
 E não só no telejornalismo essa vontade se fez vigente. A principal diferença entre a o 

teleteatro e a telenovela será a proposta mais realista desta última. Enquanto o romantismo 

melodramático herdado do teatro era marcado por interpretações rígidas com enredos 

mirabolantes de épocas remotas, a nova proposta da teledramaturgia da TV Globo 

privilegiava textos nacionais e inéditos. 
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Havia uma preocupação em se aproximar do cotidiano do público e abordar 
questões relacionadas à sociedade brasileira. Esse foi o momento que alguns 
autores chamam de “abrasileiramento” da telenovela, caracterizado pela 
nacionalização dos textos, das temáticas e dos procedimentos de linguagem 
televisiva. (RIBEIRO; SACRAMENTO, 2010: 124) 

 
 No livro O choque do real, Beatriz Jaguaribe reúne ensaios sobre os códigos do 

realismo e nossa fascinação por uma duplicação da realidade. De acordo com a autora, a força 

da persuasão da arte realista reside na sua fabricação daquilo que Roland Barthes analisou 

como sendo o “efeito do real”.  O realismo buscou uma representação extraída da experiência 

cotidiana de vivenciar o mundo atrelada ao senso comum da percepção. (JAGUARIBE, 2007: 

27). Ao analisar o realismo crítico na literatura do século XIX, ela sentencia:  

 
[...], o “efeito do real” e a retórica da verossimilhança deveriam ser 
acionados não para meramente configurar o quadro mimético dos costumes, 
mas para mascarar os próprios processos de ficcionalização e assim garantir 
ao leitor-espectador uma imersão no mundo da representação que, 
entretanto, contivesse uma análise crítica do social e da realidade. 
(JAGUARIBE, 2007: 27). 

 
 Do ponto de vista publicitário, essa estética também é interessante. A narrativa 

verossímil permite associar o personagem a um estilo de vida real, o que torna a trama uma 

imensa vitrine de bens e serviços a serem consumidos. O Rio de Janeiro, cidade onde a Rede 

Globo está sediada e que é cenário para grande parte de suas ficções, torna-se a Hollywood 

brasileira. 

 

 

4.2   Os mecanismos da indústria 

 

 

Nesta nossa Hollywood brasileira, hoje, as duas maiores agências de paparazzi são a  

AgNews e a Photo Rio News, ambas sediadas no Rio de Janeiro, mas com menores filiais em 

São Paulo.  Como explica Felipe Panfili, editor de fotografia e sócio do proprietário Francisco 

Silva, a AgNews foi a primeira a perceber o nicho das celebridades e existe há dez anos, 

liderando o mercado da área. Atuando com mais de trinta fotógrafos contratados, além de 

correspondentes e parceiros, a produção fotográfica atende às editorias de cultura, 

entretenimento, esporte e ainda oferece serviços de divulgação de eventos. Todo conteúdo 

distribuído em tempo real para jornais, revistas, sites e empresas. 
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Entre os trinta fotógrafos contratados, existe uma divisão entre os que irão trabalhar 

com pautas agendadas e nas ruas buscando flagras. Nem todo o fotógrafo de celebridades é 

paparazzi. Nessa denominação está previsto o flagra da vida comum, fotógrafos de pauta são 

considerados de outra categoria. Hoje, a AgNews tem em torno de dez paparazzi divididos em 

regiões e turnos. Os demais trabalham em eventos da agenda cultural do país: lançamentos de 

livros, estreias do cinema e teatro, festivais, e o que mais estiver na rota da fama.  

Na Photo Rio News, existe funcionamento semelhante, porém em menor proporção. 

No site da empresa, eles se definem como uma agência há três anos especializada no conteúdo 

da fama. As atividades previstas, descritas no site, são: cobertura diária da badalada noite 

carioca, ronda na orla da praia onde as celebridades desfilam, gravações de novelas e outros 

grande eventos que reúnem estas personalidades ilustres. Cleomir Tavares, proprietário da 

agência, foi procurado para ceder uma entrevista a este trabalho. Por telefone, ele alegou não 

poder participar porque não gostaria de associar sua imagem aos paparazzi.  

Já Felipe Panfili, editor de fotografia e sócio da AgNews, nos explicou os pormenores 

do trabalho da empresa no caso específico destes fotógrafos da fama. Primeiro, é importante 

saber que a receita da agência é gerada por pacotes que garantem acesso a diferentes 

conteúdos, de acordo com o tipo de assinatura. Segundo Panfili, praticamente todos os 

veículos de cultura e celebridades possuem este contrato com a AgNews. É isso que gera o 

salário fixo dos fotógrafos da agência.  

Por isso, o trabalho de freelancer no Brasil é complicado. Dificilmente o fotógrafo 

conseguirá vender uma foto para estes sites que já possuem a assinatura da AgNews, a não ser 

que o conteúdo seja exclusivo. A exclusividade, por sua vez, também é difícil, já que a 

agência trabalha com contingente distribuído por todos os possíveis lugares que estes famosos 

possam estar. 

Dos veículos destinados a celebridades, os únicos que não possuem esse contrato e 

compram as fotos avulsas são as revistas Caras e Contigo! - somente em versão impressa, os 

respectivos portais também estão incluídos no pacote fixo. Como nestas publicações a venda é 

integral dos fotógrafos, elas são a grande disputa entre eles. Quarta-feira, dia que as revistas 

chegam às bancas, é momento de expectativa para os paparazzi. 

 O trabalho não costuma ser em equipe. Apesar da maioria dos fotógrafos se 

conhecerem, a cooperatividade não é um traço da profissão. Mesmo entre os paparazzi da 

própria agência, existe esta disputa pela capa e pela venda das fotos avulsas. Os flagras 

rotineiros no recheio das revistas valem em média R$ 200 por foto. Na capa, os preços 
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costumam disparar. Apesar de o valor ser revertido por inteiro para os fotógrafos, cabe à 

agência a negociação dos preços.  

Os que estão na rua funcionam em um esquema de “ronda”, nome frequentemente 

repetido nas entrevistas. A ronda é dividida por áreas, os dez fotógrafos envolvidos nesta 

função estão delimitados em pequenos trechos da Zona Sul e Barra da Tijuca e têm que dar 

conta de todos os flagrantes que passam por ali. O paparazzi André Freitas, também 

entrevistado para este trabalho, faz parte da equipe da AgNews e é responsável por cobrir o 

fim de Ipanema e o começo do Leblon, por exemplo. Para não perder nenhum momento da 

“vida comum” dos famosos, ele percorre o local de bicicleta, assim como a maioria dos 

demais. Na Barra da Tijuca, saem de cena as bicicletas e entram as motocicletas. 

Além dos flagras da “ronda”, existem as fotografias que surgem de trabalho de 

investigação. Neste caso, a parceria com informantes é valiosa. Seguranças, motoristas e  

ambulantes fornecem informações do paradeiro das celebridades. Poucas vezes a informação 

é dada na amizade, cobram-se cifras altas dependendo de quão quente é o famoso e a cena. 

Caso a venda da foto se desdobre em bons lucros para o paparazzo, é de bom tom retornar 

com um agrado para o informante. Outros truques, como saber a placa dos carros dos 

famosos, também ajudam bastante. André Freitas carrega em seu celular fotografias da 

traseira dos carros com o respectivo nome de seus donos. 

Eles gostam do que fazem e, perguntados sobre os pontos preferidos da profissão, 

palavras como aventura e adrenalina se repetem. O exercício vira mesmo um vício, eles nunca 

estão de folga – do contrário, não se perdoariam de perder uma boa imagem, mesmo em 

momento de lazer. A boa foto é a foto que vende e isso se traduz na combinação de dois 

fatores: a história por trás da foto e um escalão de celebridades. Existe uma espécie de 

pirâmide da fama inconsciente que diz: globais valem mais, global de novela das nove vale 

mais do que de novela das seis e sete, ator de Malhação é mais complicado de vender. Entre 

as tramas favoritas citadas, figuram: gravidez, beijo, biquíni, traição, novo casal, fotos de 

família. 

Evento que gera ainda mais excitação entre os paparazzi é a vinda de uma celebridade 

estrangeira. Como afirma o paparazzo Márcio Honorato, “nos Estados Unidos o negocio é 

universal, é worldwilde”. Para estes flagras, é ainda mais comum o uso de contatos 

remunerados e investigação. Enquanto uma foto da Fernanda Montenegro só interesse no 

Brasil, uma imagem do Brad Pitt no país é passível de ser vendida no mundo inteiro. Existe a 

possibilidade da reprodução destas imagens em vendas avulsas para as mídias internacionais, 

com pagamento ainda em dólar ou euro.   
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 No Brasil, é unanimidade entre os quatro entrevistados que a indústria dos paparazzi 

ainda engatinha. Prova disso é que a líder, quase monopólio no mercado, existe somente há 

uma década. Enquanto aqui a maioria dos flagras acontece por esse método da ronda, no 

exterior é diferente. Cada artista tem paparazzo exclusivo, tem gente 24 horas por dia 

perseguindo o artista. Sergio Zalis ainda acredita que faz parte uma cultura específica do 

brasileiro: “É nossa essa característica de respeitar o limite, de não ser tão provocativo. O 

brasileiro respeita, tem admiração pelos famosos. Cada país tem sua cultura de imagem.”19 

 A própria indústria midiática de celebridades é um negócio recente. Até a primeira 

edição da Caras, em 12 de novembro de 199320, não havia essa cobertura da vida privada dos 

famosos. Predominavam revistas de televisão com os bastidores de novelas, séries e outros 

programas, mas sempre atreladas à questão profissional do ator.  Foi a Caras, com um modelo 

inspirado na revista Hola espanhola, exportado para a Argentina e no ano seguinte para o 

Brasil, quem inaugurou este fenômeno. 

Atrás dela, vieram uma infinidadade de publicações na mesma linha editorial: Quem 

Acontece, Chiques & Famosos e a própria Contigo!, que existe desde 1963, mas se adequou a 

novas normas da intimidade da fama. Mas principalmente os sites dominam hoje o mercado: 

Ego, Babado, O Fuxico e até os portais de grandes jornais entraram na trilha da fama, Folha 

de S. Paulo, Extra e O Dia, por exemplo.  É uma indústria em ascensão meteórica. 

 

 

4. 3   O espontâneo, o real e o bom paparazzo 

  

 

Entre os quatro entrevistados há uma unanimidade sobre a definição: o bom paparazzo 

é aquele que não é visto em sua atividade, o código desta foto é a espontaneidade, o não 

aconselhado ou forçado. O implícito nestas imagens é o efeito do real que elas produzem, 

como se o fotógrafo estivesse ali como um mero intermediador da cena - até chegando a se 

confundir com a máquina.  

O paparazzo André Freitas afirma: “Se o artista te vê fotografando, ele fica restrito a 

algumas atitudes. Ele poderia agir diferente não sabendo que está sendo observado”, 

referindo-se a uma inevitável teatralidade diante das objetivas. Ele ainda emenda em sua 

                                                 
19 Entrevista concedida à autora em 29 de maio de 2011. 
20 Roberto Marinho, Presidente das Organizações Globo, foi encarregado de estampar essa primeira capa da 
Caras. O papel da escolha do “criador de celebridades” para a estreia da publicação não poderia ser mais 
simbólico. 
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definição: “Quanto menos chamativo você for, melhor. A situação tem que se desenrolar 

naturalmente para acontecer uma história interessante”21. Os paparazzi acreditam que, não 

conscientes da presença de um observador, seus objetos das lentes são livres para serem 

autênticos. O jogo de disfarces é a maior rejeição deste gênero fotográfico.  

Susan Sontag afirma que a história da fotografia se resume em dois imperativos: o 

embelezamento, oriundo das belas artes, e uma ideia de verdade, legado da ciência, ainda 

mais forte no século XIX pelos gêneros literários e pela nova profissão de um jornalismo 

independente (SONTAG, 2004: 103).  No caso dos paparazzi, o embelezamento está em 

segundo plano, como veremos no tópico a seguir. Já a noção de espelho do real é presença 

marcante na fala de todos os entrevistados. Na produção de uma experiência realista, o fato de 

não ser visto fazendo o clique é uma tática de não intervenção para conseguir a tão almejada 

foto espontânea. “Isso aqui é um reality show, é a vida real do cara.”, sentencia o paparazzo 

Márcio Honorato, que ainda emenda: 

 
Você faz o seu trabalho e ele vive a vida dele. Para mim, não interessa ligar 
para a Angélica e pedir para ela fazer alguma atividade para eu fotografar. 
Me interessa descobrir onde ela está, onde o filho dela estuda, ir lá e pegar 
ela buscando o filho, jogando o filho para o alto, brincando. Vai ser a vida 
dela. Não é combinado. Você está clicando a verdade. Eu vou ficar de longe 
e vou dar um tiro nela pra flagrar o espontâneo. O bom paparazzi é aquele 
que o artista chega em casa abre o site e pensa “ tiraram uma foto minha, não 
vi”.22 

 
 A complexa relação entre fotografia e real é tema freqüente de debate. Desde seu 

surgimento, a fotografia adotou a noção de “testemunho da verdade” para si e grande parte de 

sua credibilidade era atribuída ao processo do seu registro. Como diz a autora Beatriz 

Jaguaribe no artigo Modernidade cultural e estéticas do realismo, o código da 

verossimilhança da fotografia se deve ao fato de que “tal paisagem, objeto ou pessoa 

efetivamente esteve, durante um tempo pretérito, imobilizado diante daquela câmera”. 

(JAGUARIBE, 2007: 30).  

A representação do real se torna mais real do que a própria realidade porque é um 

recorte palpável.  “O paradoxo do realismo consiste em inventar ficções que parecem 

realidades” (JAGUARIBE, 2007: 16), resume Jaguaribe ainda no mesmo ensaio. A autora, 

porém, ressalta que toda a realidade só se processa através de representações, narrativas e 

imagens. E este é o perigo do entendimento dos códigos do realismo como apreensão fiel do 

cotidiano, porque o realismo nada mais é do que uma ilusão de real. 

                                                 
21 Entrevista concedida à autora em 16 de maio de 2011. 
22 Entrevista concedida à autora em 18 de maio de 2011. 
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Entre os editores de fotografia, o que se vê é um pensamento devoto da 

verossimilhança das fotografias dos paparazzi, com o adicional de um ingrediente: a 

investigação. Para Felipe Panfili, o diferencial de um bom paparazzo é o trabalho de apuração 

e exclusividade da foto: “Não considero que aquela multidão de fotógrafos com flashes na 

cara do artista sejam paparazzi. Você tem que surpreender o fotografado, ele não pode saber 

que está sendo visto. Isso demanda tempo e um trabalho de investigação.” 23 

Já para Sergio Zalis, editor da revista de celebridades Contigo!, a definição de uma 

boa de foto de paparazzi é a seguinte: “um tipo de foto não autorizada, que tem uma boa 

informação jornalística.”. Por informação jornalística, entende-se aí uma história, um apelo. 

Zalis se aprofunda no tema: “Nem toda foto de paparazzi tem força, tem informação. Tem que 

ser uma situação roubada, a pessoa deve estar em uma posição que não posaria. É uma coisa 

voyeurista”.24 

O caso da celebridade é especialmente interessante por sua dependência da imagem. 

Enquanto em outras editorias, as fotos surgem como apoio para o texto, as imagens se bastam 

nas revistas e sites que cobrem o cotidiano da fama. Zalis explica a importância da fotografia 

na edição destas publicações: 

 
O jornal utiliza muitas fotos de arquivo, o que é raro na revista de 
celebridades. Nosso apelo é a foto recente, verdadeira. A revista é 
diagramada em função das fotografias. Enquanto em outras publicações a 
prioridade é o conteúdo escrito, a foto se encaixa no espaço que sobrou, no 
nosso caso ela é a notícia. A foto é um fato.25 

 
 O paparazzo André Freitas partilha de opinião semelhante e ainda mais definitiva 

sobre o caráter comprobatório deste tipo de fotografia. 

 
A verdade é que a maioria dos sites que cobrem famosos especula muito. O 
ibope deles é de especulação. Aquele cara tá com aquela atriz, fulana parece 
que está grávida. Eles falam sem ter prova concreta. E a foto tem justamente 
esta função. A foto é a prova concreta de que está acontecendo alguma 
coisa.26 

  
 Como vimos, para eles, a fotografia ainda carrega em si a noção de atestado da 

existência, uma imagem indicial. Mas a imagem do real pode ser considerada o real? No 

regime de simulação do filósofo e sociólogo francês Jean Baudrillard, por exemplo, essa 

                                                 
23 Entrevista concedida à autora em 20 de maio de 2011. 
24 Entrevista concedida à autora em 29 de maio de 2011. 
25 ibidem 
26 Entrevista concedida à autora em 16 de maio de 2011. 
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produção visual desenfreada é considerada apenas signos. O hiper-real, que almeja ser mais 

real que a realidade, nada mais é do que processo de emancipação das imagens.  

Nesse momento, os meios de comunicação oferecem a realidade de maneira tão 

intensa através de recortes e seleções espetacularizadores que o limite se torna tênue. A 

cultura visual e as novas tecnologias de informação são fundamentais na fabricação de 

símbolos e significados que produzem efeitos tão ou mais verdadeiros do que a própria 

realidade. A reprodução realista de uma ficção intensifica a percepção do real. 

 

 

4.4   Tecnologia e o tremido: vale tudo na foto exclusiva 

 

 

O digital é uma realidade cada vez mais presente e seu desdobramento em máquinas 

de celulares, webcams e outros registradores imediatos pedem uma reflexão.  A condição 

técnica é outra e a relação fotógrafo-imagem acompanhou estas transformações. O próprio 

funcionamento da máquina acontece como uma metáfora destas alterações. Se antes o 

referente fotografado era de fato captado por uma leitura da luz no momento preciso da 

abertura do obturador, hoje é o processo é computacional, matemático e universalmente 

acessível.  

Sergio Zalis afirma que para ser paparazzo hoje você “não precisa ser artista, mas 

apenas esperto, malandro”. O editor de fotografia explica por que: 

 
Com a fotografia digital, o custo baixou, você não gasta com filme e 
revelação. O cara coloca no automático e dispara. É mais estratégico do que 
artístico. Eles não fazem com finalidade artística, é para ganhar uma grana 
mesmo. Eles não são fotógrafos, tem uma boa lente e são muito rápidos. Já 
transmitem a foto na hora. É braçal. A boa foto é a que chega primeiro. As 
revistas fecham muito mais cedo, quem chega primeiro ganha. Nem sempre 
a qualidade impera.27 

 
Não só não impera, mas acrescenta texto à imagem. O autor Marcos André Franco 

Martins, na tese Imagem polida, imagem poluída: artifício e evidência na linguagem visual 

contemporânea, procura dar conta da distinção de duas retóricas visuais e das evidências que 

elas remetem. Como um contraponto à “limpeza” das imagens publicitárias carregadas nos 

programas de manipulação de imagem, a “sujeira” das imagens digitais trazem embutidas às 

noções de flagra.  

                                                 
27 Entrevista concedida à autora em 29 de maio de 2011. 
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Marcos André chega a ser referir ao caso específico dos paparazzi, que, segundo ele, 

são um dos mais frequentemente categorizados nesta estética. Como bem definiu, “a imagem 

é precária, incerta, indiscernível, mas por isso mesmo, parece verdadeira.” (MARTINS, 2009: 

48). Fotos com baixa qualidade, pouca luz, desfocadas carregam essa mensagem pedagógica 

de uma imagem roubada, sem retoque ou manipulação, o tal efeito de real.  

Outra questão citada: a imagem poluída é imediatamente associada às condições de 

sua produção. A dificuldade de ver remete ao momento do clique, aos obstáculos enfrentados 

pelo fotógrafo na hora da foto:  

 
A imagem poluída produz a sensação de que há sempre algo atrás, algo que 
não se distingue e que precisa de um esforço produtivo de quem a consome. 
Assim como o fotógrafo se esgueirou entre as árvores, pulou muros, ou 
como o amador que arriscou sua segurança ao ativar secretamente a câmera 
de seu celular, ao leitor também é franqueada, no nível estético, uma 
dificuldade semelhante: a dificuldade de ver o que há na imagem. 
(MARTINS, 2009: 43) 

 
 Todos os quatro entrevistados são unânimes em dizer que a foto vem junto com a 

história. “A foto precisa ter uma expectativa”, diz Sergio Zalis. E cumprindo esse requisito, 

tudo vale, “a gente usa as fotos do Twitter que as celebridades publicam”, continua o editor de 

fotografia. O paparazzo André Freitas diz que procura fazer a foto melhor possível no 

momento, “mas o trabalho é de rapidez, às vezes sai fora de foco, a luz não está boa”, se 

justifica.  “É o seguinte, se o clique é só seu, exclusivo, mesmo que a imagem não esteja 

muito boa, ela pode valer, depende da história”, resume André. Ele próprio vivenciou uma 

situação em que pode comprovar a afirmação: 

 
Vendi para uma revista uma foto da Angélica, Luciano Huck e dos filhos no 
pedalinho na Lagoa feita com meu telefone celular, que a câmera é péssima, 
não tem qualidade nenhuma. Era fim de semana, eu estava passeando com 
minha esposa e meus filhos e vi o casal global passando. Minha mulher 
falou: “vai em casa e pega a câmera”, mas não dava tempo. Até liguei para 
um paparazzo amigo meu que estava de plantão no fim de semana. Ele 
tentou chegar. Quando a Angélica e Huck estavam retornando para entregar 
o pedalinho, eu pensei: vou ter que fazer a foto para garantir.  Achei que não 
era para revista, mas pensei nos sites. Fiz.  Quando eles já estavam no deck, 
o fotógrafo amigo meu chegou. Mas não era a foto, eles já não estavam mais 
todos juntos. Chegou na quarta, dia de publicação das revistas, minha foto de 
celular estava lá.28 (ver Anexo I) 

 
 O paparazzo Márcio Honorato também viveu a experiência na pele. Uma foto sua, em 

que mal se pode identificar os atores Bruno Ferrari e Paloma Duarte trocando beijos, ganhou 

                                                 
28 Entrevista concedida à autora em 16 de maio de 2011. 
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destaque no portal do Jornal Extra (ver Anexo J). Com este exemplo, o fotógrafo explica 

como funciona essa hierarquização da boa imagem: “O Bruno Ferrari sozinho não é nada. 

Agora, ele estava com a Paloma Duarte, aos beijos, eles acabaram de terminar um 

relacionamento com outros parceiros. Essa é uma historia nova. Um casal novo, essa é uma 

foto que vende.”29 

Isso sem falar no fenômeno das câmeras fotográficas e de vídeo portáteis, que tornam 

o público também agente neste processo. Uma nova vigilância faz surgir olhares que não 

descansam nunca, “uma estética do flagrante resultante de um olhar amador que reúne 

aspectos simultaneamente policiais, libidinais e jornalísticos”30. O trecho da autora Fernanda 

Bruno faz parte de uma reflexão sobre a proliferação dos aparatos de vigilância. De acordo 

com o que ela propõe, há um dueto entre controle e prazer na estética do flagrante da 

intimidade. Podemos traçar aqui um paralelo entre o olhar das câmeras de vigilância e o que 

os paparazzi sugerem nas entrevistas com a foto ideal: o fotógrafo deve ser o próprio 

dispositivo, “invisível, desconhecido e inverificável por parte dos que são observados”31. 

Os paparazzi não são os únicos responsáveis por esses registros. O público entra no 

jogo de capturar. É inclusive solicitada a opinião em canais e mídias mais participativas, o 

leitor é também repórter e personagem através de imperativos como “mande sua foto” e 

“conte sua história”. Os usuários também são incorporados na alimentação do conteúdo. 

A separação entre público e privado irá reger a comoção da vida moderna. Uma 

referência foucaltiana não pode faltar. Em seu livro Vigiar e punir, o modelo panóptico 

propõe pensar na inversão desta lógica de atuação do poder, direcionando os olhares para os 

próprios indivíduos. Cada vez menos o espaço será privado e mesmo que isto aconteça 

sempre haverá o olhar voyeur atrás de alguma janela indiscreta.  

O que Foucault sugere, através de uma metáfora de maior abrangência da 

espacialização dos presídios por Jeremy Betham no séc. XVIII, é o princípio de visibilidade 

total dos corpos, o surgimento de uma sociedade de vigilância através do olhar, regulada por 

normas e regras interiorizadas. A necessidade de tornar o presente palpável e compartilhado 

por estes olhares será a grande problematização deste período moderno, sendo a opinião seu 

principal enunciado. 

 

 

                                                 
29 Entrevista concedida à autora em 18 de maio de 2011. 
30 Disponível em http://www.revistacinetica.com.br/cep/fernanda_bruno.pdf  Acessado em 30 de maio de 2011. 
31 ibidem 
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4.5   Quem não é visto não é lembrado 

 

 

Há de fato um fetiche em torno das narrativas do cotidiano, da intimidade. A explosão 

de redes sociais na internet é testemunho de que o voyeurismo dos “diários íntimos” continua 

vivo, apenas se adaptando a novas plataformas. E o que falar dos fenômenos reality show, das 

biografias, dos documentários? O privado se torna público por uma vontade geral do regime 

exibicionista - qualquer um pode ser visto, lido e ouvido por milhões de pessoas, e esses 

relatos se inspiraram cada vez mais em moldes audiovisuais. Um dito popular, usado pelo 

paparazzo André Freitas em sua entrevista, resume perfeitamente o regime de visibilidade: 

“Quem não é visto não é lembrado”, diz ele em referência a uma relação recíproca de 

dependência entre o artista e os fotógrafos da fama.  

Sergio Zalis usa um termo interessante para resumir essa certa associação parasita: “a 

gente trabalha com a Síndrome de Estocolmo do jornalismo”, refere-se a um estado 

psicológico desenvolvido por algumas vítimas de seqüestro que sentem afeição pelo seu 

raptor. A metáfora se explica pelos seguintes motivos: 

 
Trabalhamos com 90% de matérias autorizadas, não queremos deixar de dar 
informações, mas não vale à pena entrar em conflito. Não adianta arrumar 
motivos para a pessoa não querer posar posteriormente Nós usamos a 
linguagem dos paparazzi. A revista é uma receita de bolo, tem que ter sua 
dose. Mas optamos mais pelo paparazzo estrangeiro, que não tem rabo preso 
com ninguém. 32 

 
 Não é exagero dizer que grande parte dos artistas gosta da paparicação dos flashes das 

câmeras. Assim como as tendências de exibição da intimidade atingem “pessoas comuns”, os 

que trabalham com a fama sabem que é necessário negociar essa aparição do rosto público. 

Uma matéria do Jornal O Globo mostra um costume curioso. Sob o título de Personal 

Paparazzo, o texto revela que existem celebridades que chegam a contratar estes fotógrafos 

para seguirem seus passos. “Apareço, logo existo”, diz o subtítulo da mesma matéria.  

 A reportagem conta o caso do fotógrafo Fausto Candelária, agraciado com uma 

câmera fotográfica por Adriane Galisteu, avaliada em R$ 7 mil. Depois do presente, ela virou 

uma espécie de musa: 

 
Um dia, o empresário me deu a câmera e disse: “A Adriane mandou de 
presente porque você é um ótimo profissional e uma pessoa que respeita a 
celebridade”- conta Fausto. – A Adriane é meu talismã. Fazer essas fotos 

                                                 
32 Entrevista concedia à autora em 29 de maio de 2011. 
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dela, linda, saindo do prédio para ir à quadra da escola, é como um ritual 
para mim. Todo ano tem. (CANDELÁRIA apud DALBONI, 2011: 1) 

 
Apesar de não ser o ideal na opinião deles, a foto forjando “naturalidade” é um recurso 

largamente utilizado. André Freitas conta um episódio peculiar da vaidade das celebridades 

em se ver nestas publicações: 

 
Tem gente que liga para paparazzo sim. Circula em determinados lugares 
porque sabe que nós estaremos lá. Não faz muito tempo, eu vivenciei um 
caso deste tipo com uma atriz bem conhecida. Estava pedalando, subindo 
para o Leblon, perto do Baixo Bebê, quando vi dois paparazzi. A artista 
estava no calçadão, limpando o pezinho do bebê para ir embora. Pensei: 
perdi a foto, tomei um furo. Que nada. Ela voltou com o neném na água, 
brincou mais na areia, foi no chuveirinho com o filho, ficou mais meia hora 
na praia. Ela tava ali me dando a foto.33 

 
 Sergio Zalis revela que a prática também acontece na redação das revistas de 
celebridades: 
 

A gente já fez falso paparazzo. Às vezes, a gente sabe de uma história, mas a 
atriz não quer posar, não quer assumir uma matéria autorizada. Se ela topar, 
nós simulamos aquele flagra, ela finge. A gente conta a noticia com uma 
outra linguagem. Funciona com o público. 34 

 
O caso é mais comum do que se imagina. Felipe Panfili, editor de fotografia da 

AgNews, reconhece que os telefonemas são uma realidade. “Eles ligam fingindo que quem 

fala é assessora de imprensa. Mas, normalmente, que tem esse tipo de atitude não é tão 

quente, não interessa muito.”. E nem mesmo ligar é necessário, a rota dos paparazzi é sempre 

a mesma, quem quiser ser visto sabe onde deve estar. “Você não vai fotografar nenhum artista 

em Bangu. Eles estão ou na Barra ou no Leblon.”, afirma Márcio Honorato. 

Uma matéria da revista Quem Acontece encaixa perfeitamente na declaração. Uma 

longa reportagem sobre o Point de verão dos famosos (ver Anexo K) traz as praias, hotéis, 

restaurantes, shoppings, boites, academias e outros locais favoritos das celebridades. Para 

quem quer vê-los de perto ou até mesmo sentir o “gostinho” de ser um deles. Na entrevista, 

Felipe Panfili revelou que há estabelecimentos que chegam a pedir um paparazzi de prontidão 

para entrar neste reduto dos artistas. Lugar onde celebridade vai vira  lugar célebre. 

 A vontade de ser famoso é quase geral. Como previu Andy Warhol, os quinze minutos 

de fama são um paradigma da modernidade. No embalo do glamour, há quem queira pegar 

uma carona e sentir na pele como é ser cortejado por uma legião de fotógrafos e fãs. Uma 

                                                 
33 Entrevista concedida à autora em 16 de maio de 2011. 
34 Entrevista concedida à autora em 29 de maio de 2011. 
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matéria da Time Magazine comprova o fenômeno35. Eles apresentam uma empresa americana 

especializada em proporcionar essa experiência, o nome diz tudo: Celeb 4 a Day, em tradução 

livre, “celebridade por um dia”. Na tentativa de provar um pouco da rotina dos famosos, 

fotógrafos particulares perseguem pessoas comuns por um cachê de 1.500 dólares. E mais: 

não é nem mesmo necessário filme na câmera, a experiência do evento consiste apenas nos 

flashes intrusivos. O interesse é o status de ser visto na rua, da curiosidade gerada e das 

pessoas pensarem  “ele é importante”. 

 

 

4.6   Eles são como nós 

 

 

 Curioso é que, se por uma lado existe essa vontade de viver o glamour dos famosos, há 

um caminho contrário por parte dos veículos que cobrem as celebridades. Elas deixam de ser 

os heróis da sociedade, perdem o caráter honorífico da nobreza. O processo do mito dá lugar 

ao homem comum, a projeção é substiuída pela identificação. Edgar Morin elabora um breve 

panorama histórico do início do cinema, mostrando que, até os anos 1930, as estrelas eram 

distantes. Depois de 1930, elas passam a se  aproximar da vida ordinária:  

 
A  evolução que degrada a divinidade da estrela estimula e multiplica os 
pontos de contato entre estrelas e mortais. Longe de eliminar o culto, 
incentiva-o. Mais presente, mais familiar, a estrela está quase à disposição de 
seus admiradores. (MORIN, 1989: 20) 

 
 Nas revistas de celebridades, há seções exclusivamente preocupadas em reiterar isso. 

Na Quem Acontece, da editora Globo, uma coluna intitulada Eles são como nós (ver Anexo L) 

é inteiramente dedicada a flagras banais, “cenas da vida real e comum das celebridades”, 

momentos “gente como a gente”, como eles fazem questão de adicionar. Predicados que 

resumem atividades corriqueiras são as legendas das fotos: “vão ao supermercado”, “provam 

sapatos”, “fazem castelos de areia com os filhos”, “compram bala de ambulantes” e muitas 

outras atividades capazes de trazer esses musos à terra.  

 O paparazzo André Feitas leva em consideração esse apelo do comum no momento de 

fazer o clique. “A foto de cotidiano é uma foto mais rica”, ele afirma. Ele se aprofunda neste 

significado: 

                                                 
35 Disponível em http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1704698,00.html. Acessado em 20 de 
maio. 
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Na orla da praia, saindo do hotel, no carro, academia, todo mundo faz. Agora 
se ele para tomar água de coco, para se alongar, é mais atrativo. Paparazzi é 
um fotografo profissional que tira o artista da redoma de vidro, mostra que 
ele é gente como nós. O paparazzo quer passar o cotidiano daquele artista. 36 

 
Como bem definiu André Lemos, no artigo a A arte da vida: “Não há histórias, 

aventuras, enredos complexos ou desfechos maravilhosos. Na realidade, nada acontece, a não 

ser a vida banal, elevada ao estado de arte pura.” (LEMOS, 2002: 12). A vida comum 

transforma-se em puro espetáculo. 

 
 

  

                                                 
36 Entrevista concedida à autora em 16 de maio de 2011. 
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5   CONCLUSÃO 

 

 

Após essa análise, é possível notar que a cultura da celebridade como é hoje sofreu um 

longo processo de gênese. A mudança do papel das figuras públicas na sociedade - 

antigamente vinculadas a atos de heroísmo, funções políticas ou títulos reais - faz emergir um 

novo despertar da fama com o surgimento de uma nova mídia pautada por estratégias visuais 

e de consumo. A diferença dessas novas celebridades em relação às do passado consiste em 

uma valorização não voltada exclusivamente pelo título natural, que nasce espontaneamente 

de sua função sagrada, inatingível e distante. 

 Para entender o caminho desta transformação, é fundamental esse atrelamento com o 

real. Nas três mídias estudadas – cinema, televisão e jornal –,  impera uma vontade de 

duplicar a realidade e os códigos dessa estética irão reger o relacionamento entre ídolo e fã. 

Nos tempos áureos de Hollywood, até cerca de 1930, o panteão de estrelas cinematográficas 

exercia grande fascínio e provocava a idolatria e culto de seu público. Hoje, as imagens 

vinculadas a estes grandes astros deixam o glamour para trás e nos apresentam um lado novo 

da fama.  

Essa monografia analisou a imagem dos paparazzi, como um sintoma específico desse 

amplo gosto por narrativas cotidianas. Advém da mídia, com seu poder de persuasão, investir 

de papel mitológico a categoria do homem comum e palpável, paradoxalmente 

transformando-o no herói contemporâneo. A possibilidade desse público se reconhecer nesta 

figura comum, apresentada em ficções verossimilhantes, faz com que todos sejam induzidos a 

crer que detêm o potencial para se tornar uma celebridade - por isso o fetiche em torno da 

fama e a grande proliferação de máquinas de fazer sucesso, como os reality shows. 

 Hoje, as revistas que cobrem a vida íntima das celebridades são fenômenos no 

mercado mundial e as publicações de moda e fotografia publicitária já incorporaram o efeito 

paparazzi. É comum ver editorias que simulam essa estética do flagrante, ou, inclusive, ver os 

próprios fotógrafos bisbilhoteiros sendo encenados de maneira fetichista por modelos ou 

atores diante de outras câmeras. 

As imagens dos paparazzi enfatizam um efeito realista por meio de códigos 

específicos da dificuldade do clique, a própria fotografia parece querer refletir a adrenalina da 

perseguição. Na verdade, existe até uma apelo anti-estético que traduz essas imagens fora de 

foco, granuladas e mal iluminadas como um momento fugaz capturado em condições 
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extremas. A simbologia desta imagem suja é sua aura de autenticidade, numa espécie de 

simulação e aperfeiçoamento da realidade. 

A foto é roubada, há um jogo de se esconder, como nos dispositivos de vigilância. A 

ideia é de que existe um momento fugidio a ser capturado também permeia a imagem destes 

fotógrafos do cotidiano da fama. O espontâneo é o que se almeja na foto ideal e os tiros dos 

paparazzi tem, inclusive, valor de "flagrante delito", um resgate da vocação da fotografia 

documental – o certificado de presença, como diz Barthes. Enquanto uma produção 

fotográfica contemporânea vem se apresentando cada vez mais livre de amarras 

convencionais, com processos de intervenção pós-fotográficos, nas imagens analisadas ainda 

reside o valor indicial do testemunho da verdade. 
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Entrevista com ANDRÉ FREITAS – paparazzo da agência de fotografia AgNews – 
concedida à autora em maio de 2011 

 

 

Como você ingressou na profissão? 

AF - Entrei na profissão de paparazzi por essas coincidências da vida, muita também pelo 

local onde eu moro, Ipanema. Eu trabalhava em um bar, mas fui mandado embora. Tive que 

pensar em alternativas. Tinha acabado de me formar no curso de fotografia e comprado minha 

câmera meses antes. Veio a ideia: eu estou no lugar certo, quem sabe na hora certa, vou tentar. 

Peguei a câmera, botei na mochila, comecei a pedalar de um lado para o outro aqui na Zona 

Sul na busca dos cliques dos famosos. Fui com a cara e com a coragem, não tive a ajuda de 

ninguém. Aí passou um tempo, eu conheci dois fotógrafos. Rolou um convite e entrei para a 

AgNews, empresa para a qual trabalho hoje.  

 

Como é sua rotina de paparazzo? 

AF - Tenho um horário para cumprir na agência, até umas 17h, 18h. Em alta temporada, no 

verão, fico um pouco mais. Às vezes você dá a sorte de fazer seis, sete artistas por dia e ainda 

tem que editar aquele material. Você transmite primeiro para a internet e depois tem que 

transmitir em tamanho original para a agência, que faz a negociação com as revistas.  

 

Como é essa função da agência? 

AF - Funciona assim: a agência tem pacotes. A maioria dos sites e algumas revistas têm 

acesso a todo conteúdo da agência por um contrato de valor fixo. O meu salário é gerado por 

esses pacotes. Em duas revistas, eu tenho a chance de venda integral. A Caras e a Contigo! 

não tem esse contrato e pagam pela venda individual das fotos. 

 

Quanto custa em média uma foto em uma dessas revistas? 

AF - O preço é meio que tabelado, está estagnado há alguns anos. Por volta de duzentos reais 

por foto. Agora, a negociação é outra para a capa. No exterior, depende ainda do tamanho da 

publicação da foto. Aqui, não, o Brasil está engatinhando ainda no quesito paparazzi. 

 

Para você, o que define um bom paparazzo? 

AF - A definição de um bom paparazzo é um fotógrafo que faz a foto sem ser percebido pelo 

artista. São poucos os fotógrafos que fazem essa linha. Muitos fazem à queima roupa mesmo. 
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Não vou mentir, faço também. Tendo a oportunidade de fazer a foto sozinho, exclusivo, eu 

prefiro preservar, tento ser o mais discreto possível para a foto sair espontânea. Quanto menos 

chamativo você for, melhor. A situação tem que se desenrolar naturalmente para acontecer 

uma história interessante. Paparazzi é isso.  Se o artista te vê fotografando, ele fica restrito a 

algumas atitudes. Ele poderia agir diferente não sabendo que está sendo observado. Uma foto 

posada é como uma encomenda de pauta. Trinta fotógrafos em cima daquele mesmo 

personagem e ele age daquele jeito porque sabe que está sendo fotografado. Você tenta fazer 

o máximo possível para não ser notado. Mas tem gente que já tem mania de perseguição, fica 

olhando para todos os lados. 

 

E uma boa foto de paparazzi? 

AF - A foto de cotidiano é uma foto mais rica. A de orla de praia, saindo do hotel, no carro, 

academia, todo mundo faz. Agora se ele toma água de coco, se alonga, é mais atrativo.  

 

E como funciona essa investigação na busca pelos famosos? 

AF - Na AgNews nós trabalhamos com a “ronda”, circulamos de bicicleta pelos lugares onde 

eles podem estar. Há uma divisão por áreas, cada um dá conta de um pedaço da Zona Sul e da 

Barra da Tijuca. Mesmo assim tem que ser manter informado. Eu prefiro fazer foto sem 

informação, para não perder grana. Às vezes compensa. Mas se você não vender é um 

prejuízo. Já dei até duzentos reais para um informante. As nossas fontes são os seguranças, 

ambulantes de praia. Tem gente que é amigo, avisa de graça. Às vezes eu falo, “se sair na 

revista, eu venho aqui e te dou uma grana”. 

 

Qual é a maior satisfação para um paparazzo? 

AF - O que eu gosto na profissão é a adrenalina, a aventura. Satisfação é ver sua foto numa 

capa: chegar nas bancas e pensar essa foto é minha. Na verdade, quem descobre a notícia 

somos nós, depois os repórteres vão atrás. 

 

Qual a foto que vende? 

AF - Global vale mais, novela das nove vale bem, seis e sete é mais difícil. Malhação, pode 

até ser o galã, é muito difícil vender. Ator de outra emissora também é difícil. Gravidez, beijo 

é legal, biquíni. A gente procura enriquecer ao máximo o nosso material.  
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Como é a relação entre vocês, fotógrafos, com os artistas? Vocês chegam a trocar 

palavras? Eles te reconhecem? 

AF - Tem artista que até que conversa, mas muito fingem que nós, paparazzi, não estamos ali. 

Eu cumprimento com a cabeça, se quiser responder, bem. Se não, sem problemas. 

 

Existe quem procure vocês para simular essa foto natural? 

AF - Tem gente que liga para paparazzo sim. Circula em determinados lugares porque sabe 

que nós estaremos lá. Não faz muito tempo, eu vivenciei um caso deste tipo com uma atriz 

bem conhecida. Estava pedalando, subindo para o Leblon, perto do Baixo Bebê, quando vi 

dois paparazzi. A artista estava no calçadão, limpando o pezinho do bebê para ir embora. 

Pensei: perdi a foto, tomei um furo. Que nada. Ela voltou com o neném na água, brincou mais 

na areia, foi no chuveirinho com o filho, ficou mais meia hora na praia. Ela tava ali me dando 

a foto. Quem não é visto não é lembrado. Tem gente que está começando, liga para agência, 

tem o celular dos paparazzi. Mas passa um tempo, eles começam a subir e ficam de nariz em 

pé. Começam a falar mal da gente nas revistas. Paparazzi é um fotógrafo profissional que tira 

o artista da redoma de vidro, mostra que ele é gente como nós. O paparazzo quer passar o 

cotidiano daquele artista. E são os fãs que alimentam esse mercado. 

 

E qual a importância dessa fotografia não autorizada para o jornalismo de celebridade? 

AF - A verdade é que a maioria dos sites que cobre a vida dos famosos especula muito. O 

ibope deles é de especulação. Aquele cara está com aquela atriz, fulana parece que está 

grávida. Eles falam sem ter prova concreta. E a foto tem justamente esta função. A foto é a 

prova concreta de que está acontecendo alguma coisa. 

 

Na foto dos paparazzi como é tratada essa questão estética? Existe essa cobrança? 

AF - Você procura fazer a foto melhor possível no momento. Mas o trabalho é de rapidez, às 

vezes sai fora de foco, a luz não está boa. É o seguinte: se o clique é só seu, exclusivo, mesmo 

que a imagem não esteja muito boa, ela pode valer, depende da história. Eu mesmo tenho um 

caso desses. Vendi para uma revista uma foto da Angélica, Luciano Huck e dos filhos no 

pedalinho na Lagoa feita com meu telefone celular, que a câmera é péssima, não tem 

qualidade nenhuma. Era fim de semana, eu estava passeando com minha esposa e meus filhos 

e vi o casal global passando. Minha mulher falou: “vai em casa e pega a câmera”, mas não 

dava tempo. Até liguei para um paparazzo amigo meu que estava de plantão no fim de 

semana. Ele tentou chegar. Quando a Angélica e Huck estavam retornando para entregar o 
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pedalinho, eu pensei: vou ter que fazer a foto para garantir.  Achei que não era para revista, 

mas pensei nos sites. Fiz.  Quando eles já estavam no deck, o fotógrafo amigo meu chegou. 

Mas não era a foto, eles já não estavam mais todos juntos. Chegou na quarta-feira, dia de 

publicação das revistas, minha foto de celular estava lá. 

 

O que muda com a tecnologia no trabalho dos paparazzi? 

AF - Isso de tecnologia é engraçado mesmo. Não é que todo mundo vai fazer a foto e eles vão 

publicar. Eles dão preferência para quem está no meio. Quando eu comecei, era péssimo, não 

tratava as fotografias. Não conseguia vender. A revista quer pegar sua foto hoje pelo menos 

50%, 60% já tratada, com corte. As editoras querem praticidade e rapidez para usar o quanto 

antes. Às vezes a foto vai pra revista no mesmo dia. As pessoas acham que é fácil, que todo 

mundo pode ser paparazzo. Tem que ter a manha, preparação, saber fotografar e ter o 

equipamento. As agências monopolizam. Para uma pessoa freelancer vender uma foto é bem 

difícil. 

 

Existe algum limite? Você já deixou de fazer alguma foto porque achou que não seria 

ético? 

AF - Foto de criança é complicado. Só faço se tiver na companhia do pai ou da mãe famosa.  

Às vezes me coloco no lugar: e se fosse meu filho? Se fosse comigo?  Você quer brincar, ter 

aquela liberdade e têm dois, três fotógrafos ali. O filho exposto não é famoso. Eu tiro a foto, 

mas eu seleciono bem a foto que eu vou mandar. Agora tem a concorrência, se eu não fizer, 

eu vou ser cobrado na minha agência. Infelizmente, é preciso ceder, a gente acaba fazendo o 

que não gostaria de estar fazendo de vez em quando. 
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Entrevista com FELIPE PANFILI – editor de fotografia da agência AgNews – concedida 

à autora em maio de 2011. 

 

 

Como surgiu a AgNews? 

FP - Há dez anos, eu e o Chico (Francisco Silva, dono da AgNews)  montamos a agência 

voltada mais para as áreas de esportes e cidade. Trabalhando, começamos a perceber que 

existia esse nicho das celebridades, que inclusive era mais bem remunerado. Focamos nisso e 

passamos a agregar mais pessoas na equipe. Um dos únicos veículos que faz paparazzi no país 

é a AgNews. Hoje, temos em torno de dez paparazzi nas ruas do Rio de Janeiro. 

 

Como funciona o trabalho dos paparazzi da AgNews? 

FP - No Brasil não existe muito a essência dos paparazzi, que é fotografar e não ser visto, 

fazer uma investigação. O que resume isso é a surpresa na hora que o artista abre a revista e 

pensa “caramba, tô aqui”. Nós trabalhamos mais com a ronda, o cara está parado na praia, vai 

passar o fotógrafo na cara dele e fazer a foto. Isso não é paparazzo. A gente até faz 

investigação com alguns personagens, quando surge uma história quente. Há pouco tempo, 

fizemos um plantão de dois meses atrás de um ator recém-separado de uma atriz famosa, 

porque havia rumores de que ele já estava namorando outra. Colocamos quatro paparazzi na 

cola dele em turnos de oito horas. Para fechar mesmo a vida do cara.  Na AgNews, também 

sou responsável pela pauta. Nós nos reunimos para pensar em que evento mandar os 

fotógrafos, ou em que personagem focar no caso dos paparazzi.   

 

E como é essa assinatura do conteúdo da AgNews? Quem é assinante? 

FP- No Brasil, praticamente todos os veículos de cultura e celebridade são assinantes. Só as 

revistas Caras e Contigo! não têm assinatura. Os portais da editora Abril são assinantes, já 

para as revistas, vendemos as fotos  individualmente. Eles preferem e a gente também. É bom 

porque, como a venda é integral do fotógrafo, isso faz com que eles não se acomodem, 

incentiva uma competitividade saudável entre eles. Às vezes, eles estão sozinhos nas praias, 

não tem concorrência. É aí que eles podem tomar um furo. Com essa possibilidade de venda 

paras as revistas, eles ficam mais atentos para ganhar um extra. 
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Existe uma cobrança estética da fotografia por parte do editores? 

FP - Sim. Temos também uma equipe responsável pelo tratamento das fotografias: são quatro 

diagramadores. Os paparazzi enviam em tempo real do próprio laptop deles, a agência 

distribui. Depois, eles mandam em alta e nós disponibilizamos no site para download dos 

assinantes, já tratadas. 

 

Qual o estilo de foto que mais vende nesse ramo? 

FP- Foto que vale muito é traição ou nova namorada. Beijo, flagra de casamento fechado, 

família reunida. A que vale menos vale é fazendo nada, caminhando na praia. 

 

Existe uma escala de famosos que valem mais? 

FP- Existe sim uma escala: o primeiro time da Globo é prioridade, tem aquele segundo 

escalão de celebridades e a Record, que vale bem menos. Internacional, claro, vende muito, 

mas é bem mais difícil de fazer. Exige aquela investigação que é a essência dos paparazzi. É 

um trabalho desgastante Fazer contato com seguranças, motoristas, porteiros. Já fui para o 

Pantanal atrás do Brad Pitt. Fiz a Demi Moore em Angra dos Reis, na casa do Luciano Huck. 

Na foto da Demi, alugamos um barco e ficamos fotografando eles do mar, com uma lente 

zoom. Quando as fotos foram publicadas, o Huck reclamou, falou que era invasão de 

privacidade, falou mal de paparazzi no Twitter. Os sites ligados a Globo retiraram as fotos do 

ar, os outros não. 

 

Existe quem procure vocês para simular essa foto natural? 

FP- Eles ligam fingindo que quem fala é assessora de imprensa. Mas, normalmente, que tem 

esse tipo de atitude não é tão quente, não interessa muito. Até lugares entraram na onda. O 

shopping Leblon chegou a pedir para nós colocarmos um paparazzo lá, para eles saírem na 

mídia e entrarem nesta rota da fama. Virou moda essa indústria dos paparazzi. Não param de 

crescer os veículos que falam sobre celebridades Todo dia há um site novo, uma revista. 

Quem ia imaginar que a Folha de São Paulo ia incluir foto de paparazzi no seu portal? O 

consumo está numa crescente absurda. É até engraçado essa nossa imagem negativa, enquanto 

o consumo só aumenta. Outro dia, eu estava fotografando um famoso e uma velhinha 

começou a gritar “olha o paparazzo”, como se eu fosse um ladrão. Eu perguntei e “qual o 

problema?”, “você vai estragar a vida da menina”, ela respondeu. 
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Resumidamente, como você define um bom trabalho de um paparazzo? 

FP - Fazer uma foto exclusiva, sem ser visto, um trabalho de investigação, de apuração, que 

demanda tempo pra fazer uma foto. Quando o artista abre a revista, ele se surpreende com a 

foto dele lá. Quem está na rua somos nós, o repórter não está mais na rua, faz a noticia dele ali 

no escritório com o que chega da gente. Na verdade, eles praticamente só legendam aquilo. 

Tem gente que inclusive liga para a gente reclamando do que está escrito sobre a foto. Nós 

não legendamos, mandamos só o básico: “fulano com ciclano em tal lugar”. 

 

E a possibilidade de qualquer um ser um paparazzo em potencial com o avanço da 

tecnologia? 

FP - A tecnologia não afetou muito o nosso trabalho. A gente recebe muitas fotos de 

amadores, mas acaba não usando. Tem essa questão do timing e, se for uma foto comum 

(praia, shopping, essas coisas), nós provavelmente já fizemos com nossos próprios fotógrafos. 

Só se for uma história sensacional mesmo, aí dá para usar. 
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Entrevista com MÁRCIO HONORATO – paparazzo que está montando a própria 
agência, a Honopix – concedida à autora em maio de 2011. 

 

 

Como você ingressou na profissão? 

MH - Estava terminando a graduação de história, mas não gostava muito. Abandonei a 

faculdade e comecei a pensar em outra opção. Desde os meus dezoito anos, eu trabalhava com 

fotografia. Nada profissional. Eu era fotógrafo em boates, tirava fotos para esses sites de 

festas. Até que um belo dia um amigo me fez uma proposta. Foi logo quando o Stallone veio 

no Brasil, veio ver as locações pro filme dele “Os Mercenários”, fazer uma triagem para ver 

se dava para gravar aqui ou não. Eu comecei logo fotografando o Stallone. Foi o máximo, 

muito bom. Eu nunca pensei em trabalhar em escritório, sempre quis trabalhar na rua, cada 

dia em um lugar. Trabalhei com esse meu amigo pouco tempo, não chegou nem a completar 

dois meses. Aí conheci o Delson, que é o irmão do Chico (Francisco Silva), dono da AgNews. 

Antes do carnaval de 2010, eu já estava trabalhando lá. Depois, saí, não estava satisfeito. 

Queria montar meu próprio negócio. Consegui mais dois fotógrafos: Jeferson Ribeiro, que 

fica na Zona Sul, e Wagner Azevedo, que trabalha em Nova York. Nós fizemos um esquema 

de sociedade. Por enquanto, são só três fotógrafos na Honopix. 

 

Como é esse trabalho tendo a concorrência da AgNews? 

MH - A AgNews domina 70%, 80% por cento do mercado, com essa estrutura de assinatura. 

Se você fez fotos junto com a AgNews, você já perde as vendas destas revistas que eles têm 

contrato fixo. A não ser que você faça uma foto muito melhor, que o fotógrafo da AgNews 

não pegou. Mas tem aquilo, se só você tiver a foto exclusiva, você vai vender pelo preço que 

quiser. Já aconteceu comigo. 

 

Qual o preço médio da venda em cada uma destas publicações?   

MH - O usual é setenta reais no jornal. Na revista, duzentos reais, mas depende da 

exclusividade.  Você faz o seu material procurando vender nas revistas, é onde está o 

dinheiro.  

 

Na foto dos paparazzi como é tratada essa questão estética? Existe essa cobrança? 

MH - A foto vem junto com a história. Se você tem uma foto horrorosa, como a que eu fiz da 

Paloma Duarte com o Bruno Ferrari - de noite, luz zero-, mas com um apelo bom, ela vale. O 
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Bruno Ferrari sozinho não é nada. Agora, ele estava com a Paloma Duarte, aos beijos, eles 

acabaram de terminar um relacionamento com outros parceiros. Essa é uma historia nova. Um 

casal novo, essa é uma foto que vende. 

 

Como é sua rotina como paparazzo? 

MH - Aqui tem uma divisão por área. Os fotógrafos da Barra e da Zona Sul, Ipanema ou 

Leblon. Você não vai fotografar nenhum artista em Bangu. Eles estão ou na Barra ou no 

Leblon. A não ser que você tenha um contato, você não vai botar um fotógrafo plantado no 

Centro da cidade.  Paparazzi é um negócio exclusivo. Para você ganhar dinheiro com isso 

você tem que ser só. Dentro da agência existe uma cooperatividade, pero no mucho. Você 

quer vender as fotos, quer ser capa. Ninguém troca informações com o outro.  Você faz o seu 

cartel com informantes. A maioria na amizade, mas você perde, perde não, quer dizer, investe 

muito dinheiro. Tem que molhar a mão de seguranças. O preço varia, às vezes fica tão amigo 

do cara que ele não cobra nada. Agora se você foi lá conseguiu a fazer a foto, conseguiu um 

dinheiro bom com a foto, vai lá e dá um agrado pro cara.  

 

Como é a relação entre vocês, fotógrafos, com os artistas? Vocês chegam a trocar 

palavras? Eles te reconhecem? 

MH - Eu particularmente procuro não manter relação nenhuma. Tem artista que você se dá 

bem, porque a pessoa é simpática. A maioria dos artistas te ignora. Você faz o seu trabalho e 

ele vive a vida dele. Isso aqui é um reality show, é a vida real do cara. Para mim, não interessa 

ligar para a Angélica e pedir para ela fazer alguma atividade para eu fotografar, me interessa 

descobrir onde ela está, onde o filho dela estuda, ir lá e pegar ela buscando o filho, jogando o 

filho para o alto, brincando. Vai ser a vida dela. Não é combinado. Você está clicando a 

verdade. Eu vou ficar de longe e vou dar um tiro nela pra flagrar o espontâneo. O bom 

paparazzi é aquele que o artista chega em casa abre o site e pensa “ tiraram uma foto minha, 

não vi”. Adriane Galisteu já deu varias entrevistas dizendo que deve aos paparazzi. Tem quem 

reconheça e tem quem tenha a fama e te ignore. Quem está querendo subir, sabe que é 

necessário. O ator saiu da “Malhação” agora e está na novela das seis, ele pode até odiar, ela 

não gosta de aparecer na revista, não quer, mas o assessor com certeza orienta. Aparece em tal 

lugar, deixa os fotógrafos fotografarem. Isso só não acontece com quem já fez o nome. 
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Existe algum limite? Você já deixou de fazer alguma foto porque achou que não seria 

ético? 

MH - Nenhum paparazzo vai pensar no lado do artista. Eu tenho certeza que nenhum 

paparazzo vai medir esforços de fazer uma foto em que o cara está traindo a mulher, mesmo 

que seja um casamento de trinta anos, você sabe que vai fazer aquela foto, ela vai sair na capa 

da revista. Você vai ganhar um dinheiro, mas vai destruir a vida do cara. Você não está 

mentindo para ninguém, você está dizendo a verdade. Tem gente que não gosta muito de tirar 

foto de criança.  Hipocrisia. Essa é a foto, é a foto que você vai chegar na revista e pedir tanto. 

 

 Qual a definição de um bom paparazzo? 

MH - Os editores de fotografia, de texto e de redação querem a história. Eles não se 

preocupam com o artístico. Paparazzi não são fotógrafos. O fotografo é um J. R. Duran. São 

especialidades distintas. O cara estuda Medicina e tem uma gama infinita para escolher: ele 

pode ser pediatra ou geriatra. A fotografia também tem especialidades, tem gente que é 

especializado em fotografia de comida, por exemplo. Paparazzi é sorte e dedicação. Tem que 

fazer os seus contatos, tem que estar na cena.  

 

 E uma boa foto de paparazzi? Como deve ser? 

MH - A boa foto é a foto que vende. Aqui a gente não classifica assim, mas lá fora, tem a-list, 

b-list, c-list, um escalão de celebridades. Nos Estados Unidos o negocio é universal, é 

worldwilde, você tem a chance de vender aquela foto para o mundo inteiro. 

 

Existe quem procure vocês para simular essa foto natural? 

MH - Nenhum artista de interesse vai te ligar avisando onde está. Nenhum assessor vai entrar 

em contato com você “Ah, a Camila Pitanga esta indo buscar o filho dela.” Você nunca vai 

receber uma ligação dessas. Agora tem gente que te paga inclusive. Essas subcelebridades. Os 

websites aqui no Brasil usam qualquer coisa.  

 

Qual é a maior satisfação para um paparazzo? 

MH - A minha motivação não é bater uma agência, bater um fotógrafo, a minha motivação é 

ver o meu nome na capa da revista e ganhar dinheiro. É um vício você nunca está de folga, eu 

nunca vou me perdoar de estar num lugar, ver um negócio fenomenal e não ter como 

fotografar. 
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O que muda com a tecnologia no trabalho dos paparazzi? 

MH - Tecnologia transformou qualquer um em paparazzi. Um cara fez uma foto da Sonia 

Braga na barca vindo para o Rio de Janeiro. A foto estava horrível, de celular, mas só ele 

tinha aquela foto, ele foi lá e vendeu para o jornal Extra. Mas pra vender tem que ser muito 

diferente e exclusivo. 
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Entrevista com SERGIO ZALIS – fotógrafo, editor da revista Contigo! e um dos 
fundadores da Caras no Brasil -  concedida à autora em maio de 2011 

 

 

Quando surgiu esse apelo das fotografias de paparazzi nas publicações?  

SZ - O novo jornalismo de celebridades começou com a revista Caras. Antes, no Brasil, 

existiam revistas de televisão mais populares, baratas e com tamanhos menores. Ela foi a 

primeira revista voltada para celebridades com público-alvo na classe A. Mais chique, séria, 

bom conteúdo e com qualidade fotográfica. Voltada para a vida cotidiana do ator, não mais 

para os personagens. 

 

Qual a importância da fotografia no jornalismo de celebridades?  

SZ - O jornal, por exemplo, usa muita foto de artigo. No nosso caso, isso é impossível. 

Usamos fotos recentes, verdadeiras. Você tem o número de páginas da revista em função das 

fotografias, o texto também é diagramado em função delas. No jornal, você tem o conteúdo 

escrito e onde sobrar você encaixa a fotografia. Para nós, a fotografia é a notícia. A foto é um 

fato. É realmente a prova. 

 

Vocês também utilizam fotos posadas na publicação. Como funciona hoje o conteúdo de 

paparazzi na Contigo! ? 

SZ - A linguagem paparazzi é uma das linguagens que se usa, mas aqui não existe uma 

cultura forte de paparazzi como nos EUA, Itália e Inglaterra. Não há grandes furos. Não existe 

uma cultura agressiva de paparazzo que esconde uma câmera dentro da academia de ginástica 

para flagrar o artista. É nossa essa característica de respeitar o limite, de não ser tão 

provocativo. O brasileiro respeita, tem admiração pelos famosos. Cada país tem sua cultura de 

imagem.A gente trabalha com uma Síndrome de Estocolmo do jornalismo. Trabalhamos com 

90% de matérias autorizadas, não queremos deixar de dar informações, mas não vale a pena 

entrar em conflito. Não adianta arrumar motivos para a pessoa não querer posar 

posteriormente Nós usamos a linguagem dos paparazzi. A revista é uma receita de bolo, tem 

que ter sua dose. Mas optamos mais pelo paparazzo estrangeiro, que não tem rabo preso com 

ninguém. O site tem pacote com a AgNews, as revistas não. Como eles viraram commodity, 

todas as revistas ficam iguais, a gente não dá tanto. 
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Como você define uma boa fotografia de paparazzi? 

SZ - É um tipo de fotografia não autorizada, que tem uma informação jornalística. A pessoa 

não quer posar. Quando é uma pessoa que posa com frequência não tem força. Agora quando 

é uma pessoa que raramente posa, que está numa posição jornalística que nunca pousaria, aí 

sim. O Chico Buarque nunca vai posar com você com a nova namorada, por exemplo. Aí 

vale. É uma coisa meio voyeurística, uma linguagem roubada, é uma foto roubada. O ser 

humano gosta de história, é curioso, fofoqueiro.  

 

E qual a foto que vende? 

SZ - O que vende é uma boa história sempre. Você equaliza uma revista. A gente abre sempre 

com o flagra, geralmente internacional. A gente quase não faz Photoshop. Tentamos fazer a 

vida real. A Contigo! é mais moderna, mais livre, já a Caras é glamourosa. Todas as fotos 

têm que falar por si. Se você vê a foto, mas tem que ir no texto para entender, tem alguma 

coisa errada. É porque a foto não funcionou. A legenda é só um apoio. 

 

O que a fotografia de paparazzi transmite para quem vê? 

SZ - Tem essa coisa do caçador, do instinto e do voyeurismo. Pode estar no meio de uma 

guerra, uma criança sempre vai querer olhar pela fechadura da porta o secreto, o proibido. A 

gente já fez falso paparazzo. Às vezes, a gente sabe de uma história, mas a atriz não quer 

posar, não quer assumir uma matéria autorizada. Se ela topar, nós simulamos aquele flagra, 

ela finge. A gente conta a noticia com outra linguagem. Funciona com o público, o importante 

é transmitir emoção. 

 

E a preocupação estética com as imagens que chegam das agências?  

SZ - Uma foto desfocada, vale depende da foto. Cada uma é cada uma. A gente usa fotos que 

os famosos publicam no Twitter. A foto pode ter a mesma força com um celular ou com uma 

Hasselblad. Tem que existir uma expectativa em torno da imagem para ela ser boa. 

 

E como você vê a atividade desses paparazzi hoje, com uma evolução tecnológica tão 

veloz? 

SZ - Eles não precisam ser artista, mas apenas espertos, malandros.  Com a fotografia digital, 

o custo baixou. Você não gasta com filme e revelação. O cara coloca no automático e dispara. 

É mais estratégico do que artístico. Eles não fazem com finalidade artística, é para ganhar 
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uma grana mesmo. Eles não são fotógrafos, tem uma boa lente e são muito rápidos. Já 

transmitem a foto na hora. É braçal. A boa foto é a foto que chega primeiro. As revistas 

fecham muito mais cedo, quem chega primeiro ganha. Nem sempre a qualidade impera. 
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Anexo A – A estrela desce. O foco de Rolloeiflex, Speed Graphic e Fellini a esperam. 

(Filme La dolce vita, de Federico Fellini, 1960) 
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Anexo B – Farouk.  Quando o paparazzi se torna a celebridade. 

(Foto de Tazio Secchiaroli, 1960) 
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Anexo C – O clique, o soco e a manchete "Fotógrafo atacado por Farouk e Franciosa". 

(Foto de Umberto Guidotti, 1968) 
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Anexo D – Marlon Brando e Ron Galella. Ataque contra defesa. 

(Foto de Paul Schmulbach, 1974) 
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Anexo E – Jackie e seu sorriso enigmático. 

(Foto de Ron Galella, 1971) 

 



 

Anexo F

 

 

Anexo F – Ron e Jackie. Criador e criatura. 

(Foto de Mike Segar, 2008) 
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Anexo G – Famosos sob o ataque das câmeras. 

(Capa do Livro No Pictures, Ron Galella, 2008) 
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Anexo H – Diana.  Pequena diante do monumento. 

(Autor desconhecido,1992) 
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Anexo I – Priorizando conteúdo à forma. Huck e família. 

(Foto de André Freitas, 2010) 
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Anexo J – Bruno e Paloma: juntos vendem mais do que separados. 

(Foto de Márcio Honorato, 2011) 
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Anexo K – O mapa de fama.  

(Coluna Points de verão dos famosos, link 
http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI113056-8214,00-

POINTS+DE+VERAO+DOS+FAMOSOS.html)  
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Anexo L – Eles estão entre nós 

(Coluna Eles São com Nós, em http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI70043-
8223,00-ELES+SAO+COMO+NOS.html) 


