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Resumo 

 Este trabalho final de graduação faz um estudo de como as fotografias de 

imprensa das capas do Diário 2, caderno cultural veiculado no Jornal Diário de Santa 

Maria, apresentam a informação nesse espaço. Para isso discute-se a fotografia de 

imprensa, em especial aquela veiculada e realizada para a área jornalística cultural, a 

linguagem fotográfica e as relações com a produção imagética no campo da imprensa e 

a fotografia jornalística e a ilustrativa. A relevância deste trabalho surgiu da 

constatação, num primeiro momento, da importância do texto imagético no contexto do 

jornalístico cultural. Este dispositivo, por fazer suscitar diferentes modos de fazer 

circular uma informação específica na editoria de jornalismo cultural, também chama a 

atenção. São estilos diferenciados de fotografias de imprensa que circulam na editoria 

cultural, em especial no corpus de análise imagética da pesquisa que se apresenta. Sob 

tais perspectivas, as reflexões realizadas resultaram na constatação de que a informação 

se faz presente nas duas principais classificações apresentadas neste trabalho, a 

fotografia jornalística e a fotografia ilustrativa. Porém cada uma se apropria da 

linguagem fotográfica de forma única. 

 

Palavras-chave: fotografia de imprensa, linguagem fotográfica, jornalismo cultural.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho final de graduação faz um estudo de como as fotografias de 

imprensa das capas do Diário 2, caderno cultural veiculado no Jornal Diário de Santa 

Maria, apresentam a informação nesse espaço. A fotografia de imprensa, em especial 

aquela veiculada e realizada para a área jornalística cultural, despertou na pesquisadora 

o interesse durante toda a faculdade, assim como a linguagem fotográfica e as relações 

com a produção imagética no campo da imprensa, a fotografia jornalística e a 

ilustrativa. Também, algumas teorias e discussões pertinentes à área da fotografia de 

imprensa e debatidas nas disciplinas de fotografia do Curso de Jornalismo do Centro 

Universitário Franciscano, e da participação como voluntária no Laboratório de 

Fotografia e Memória da instituição.  

 Em contato diário com as fotografias veiculadas no jornalismo cultural nota-se a 

diferenciação estética dessas imagens que ora apresentam caráter jornalístico e ora 

ilustrativo, conforme definições de Dulcília Buitoni. Ao realizar uma breve pesquisa 

bibliográfica constatou-se também que essa classificação é recente, apesar de os 

segundos cadernos apresentarem-se diferenciados desde o início de sua formação.  

 O jornal Diário de Santa Maria sempre trouxe ao leitor o caráter diferenciado 

esteticamente em seus segundo caderno, intitulado de Diário 2. As fotos das capas 

trazem diversos elementos simbólicos, cores, composições e muitos retratos posados. A 

escolha das capas desse caderno como corpus da pesquisa pelo fato de ser o veículo 

impresso de maior circulação regional e por suas fotografias serem impressas coloridas. 

O jornal Diário de Santa Maria, pertence ao Grupo RBS, que tem nove jornais 

distribuídos entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Grupo RBS é empresa de 

comunicação multimídia mais antiga afiliada da Rede Globo. Segundo o grupo, a visão 

local e a qualidade são os diferenciais destas publicações. O Diário de Santa Maria foi 

lançado em 2002 e abrange 36 municípios tendo tiragem diária de em média 18 mil 

edições, variando aos finais de semana.  

 O jornal é dividido nas seguintes editorias: Opinião, Política, Polícia, Economia, 

Geral, Esportes, dia a dia, e Página 2. Estas editorias são fixas. Há também no jornal o 

caderno Diário 2, que aborda temas relacionados à cultura e variedades. O jornal 

também tem cadernos comerciais, como Saúde e Empregos, que são produzidos por 
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empresas terceirizadas. Ele também utiliza cadernos especiais para aprofundar melhor 

alguns temas quando necessário. Além disso, tem versão online e blogs próprios online.  

 A relevância deste trabalho surgiu da constatação, num primeiro momento, da 

importância do texto imagético no contexto do jornalístico cultural. Este dispositivo, por 

fazer suscitar diferentes modos de fazer circular uma informação específica na editoria 

de jornalismo cultural, também nos chama a atenção. São estilos diferenciados de 

fotografias de imprensa que circulam na editoria cultural, em especial no corpus de 

análise da pesquisa que se apresenta.  

 Além dos dois motes acima, também possíveis variações a partir da linguagem 

fotográfica utilizada nesse campo específico, instigam a observação sobre o objeto de 

pesquisa e impulsionam a pergunta propõe-se a perseguir nesse trabalho: como se dá a 

construção da informação nas fotografias de imprensa no Diário 2, do jornal Diário de 

Santa Maria?  

Ainda, os modos de produção da informação a partir do dispositivo fotográfico 

na editoria cultura, onde em alguns momentos são utilizadas fotografias jornalísticas e 

em outras fotografias ilustrativas, soma-se a curiosidade com a qual se lança nessa 

pesquisa. Como objetivo busca-se compreender como se dá a construção da informação 

da na fotografia de imprensa do Diário 2, do jornal Diário de Santa Maria. Ainda no 

caminho dessa pesquisa define-se o conceito de informação no campo do jornalismo, 

verificam-se as características e divisões da fotografia de imprensa, assim como aponta-

se as características do jornalismo cultural, verifica-se quais as linguagens fotográficas 

mais utilizadas no jornalismo cultural e por fim analisa-se como se dá a construção da 

informação das fotografias do Diário 2 a partir da linguagem fotográfica. 

 Para complementar o processo de justificativa dos motivos e contextualização 

dessa pesquisa, as poucas publicações sobre a fotografia no jornalismo cultural, 

desafiam a perseguir igualmente essa observação. Portanto, essa pesquisa pode 

contribuir com a complementação da bibliografia acerca do campo da imprensa e suas 

relações com a produção da informação, a partir das fotografias veiculadas na editoria 

de imprensa, tanto para o jornalismo quanto para outras áreas da comunicação, em 

especial a ampliação dos estudos e das discussões do campo da fotografia de imprensa. 

 Para isso, o referencial teórico desse trabalho está divido a partir das palavras-

chave que representam as discussões que perpassam a problemática de pesquisa. Assim, 

o referencial será divido da seguinte forma teórica: campo da imprensa e questão da 
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informação, a partir das teorias advindas do campo jornalístico. As características da 

fotografia de imprensa, sua divisão e características, bem como sua linguagem 

específica. 

 Também, as características da informação no campo da fotografia de imprensa, 

mais especificamente na editoria cultural, se somam a discussão. E por fim, busca-se 

caracterizar o jornalismo cultural e sua relação com a fotografia, a fim de obter 

sustentação teórica para analisar as imagens veiculadas nas capas do Diário 2. 

 No segundo capitulo da monografia, se apresenta a metodologia da pesquisa, 

com a explicação dos métodos e técnicas que o trabalho utiliza para realizar a mesma. A 

pesquisa, de caráter qualitativo, segue uma revisão bibliográfica para posterior análise 

imagética das capas selecionadas do mês de agosto, oficialmente instituído no 

município de Santa Maria como o mês da cultura. 

 O terceiro capítulo é destinado às análises do corpus de pesquisa, as fotografias 

selecionadas pelo caráter jornalístico e ilustrativo, através da linguagem fotográfica 

dividida em enquadramento, ângulo de tomada, composição, lente objetiva, foco de 

atenção, objetos simbolizantes e iluminação. 

 Por fim, traz-se parte dos resultados, onde se recupera o tema, a delimitação, os 

objetivos, geral e específico, bem como a problemática do trabalho para que possa 

demonstrar o que se persegue no percurso teórico da monografia. Depois, as discussões 

que se apresentaram e, ainda, as impressões de nível teórico e de observação, como toda 

pesquisa qualitativa, onde o pesquisador demonstra o que observou. 

Sob tais perspectivas, as reflexões realizadas resultaram na constatação de que a 

informação se faz presente nas duas principais classificações apresentadas neste 

trabalho, a fotografia jornalística e a fotografia ilustrativa. Porém cada uma se apropria 

da linguagem fotográfica de forma única. As fotojornalísticas se apropriam 

fundamentalmente do instante em que acontecem, ao contrário da fotoilustração que 

utiliza a composição bem trabalhada com cores, e elementos simbolizantes para 

informar. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Ao longo desta monografia abordam-se alguns conceitos fundamentais para 

qualificar as palavras-chave que orientam esta pesquisa. A revisão bibliográfica está 

dividida em três etapas, sendo cada um deles necessário para fomentar as análises 

imagéticas presentes no capítulo 4. O primeiro conceito abordado é o de campo 

jornalístico, com o seu poder simbólico, sua relação com a informação e com o 

dispositivo fotográfico. O segundo conceito define a fotografia de imprensa, com sua 

linguagem fotográfica e sua divisão entre fotojornalística e fotoilustrativa. Para isso 

apontam-se questões técnicas e questões teóricas, a partir das normativas instauradas 

pelas lógicas e organizações tanto do âmbito acadêmico-teórico, quanto prático. O 

terceiro conceito trata sobre o jornalismo cultural e como esse campo trabalha com a 

fotografia nos jornais diários. Essa trajetória de apresentação das discussões desse 

Trabalho Final de Graduação possibilita, a diante, analisar e interpretar o corpus de 

pesquisa.  

 

1.1 A INFORMAÇÃO NO CAMPO JORNALÍSTICO 

 

 O principal capital do campo jornalístico é a credibilidade. Esse território 

apresenta característica singular em relação a sua abordagem informativa. O processo de 

informar torna o campo relativamente autônomo em relação a outros campos e ao 

mesmo tempo sua atividade resulta num fim em si mesmo enquanto lugar de construção 

da atualidade e de produção de sentido, Traquina (2005). 

 A informação definida por Mouilland (2002) significa tudo que é possível e 

legítimo mostrar, mas igualmente o que se deve saber e o que está marcado para saber. 

Cada escolha de dados induz a uma história diferente e todos os outros não escolhidos 

permanecem escondidos. O processo da visibilidade é dividido em duas partes: “a) 

delimitando um campo e um fora de quadro; o quadro determina o que deve ser visto; b) 

focalizando a visão no interior de seus limites, ele a unifica em uma cena; os dados 

isolados pelo quadro tendem à solidarização entre eles.” (MOUILLAND, 2002, p. 43). 

 O jornalista, profissional habilitado para promover a informação através de 

técnicas, é quem escolhe um ponto de vista ou diversos deles para apresentar ao público 

tornando-se um agente de construção da informação. 
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 Elucidar os aspectos sobre o campo jornalístico inclui discorrer sobre a 

competição entre os veículos de comunicação. A falta de tempo para conferir dados, a 

pressão pelas empresas de publicidade – que pagam valores exorbitantes por um espaço 

nos veículos – e a pressa para ganhar um furo de reportagem, e consequentemente 

novos consumidores, faz com que muitas notícias sejam publicadas em versões 

duvidosas e/ou falsas. Essas características justamente diferenciam as empresas de 

comunicação dentro do próprio campo, em escalas de credibilidade. 

 Ao contrário dos aspectos negativos já citados, deve-se priorizar o poder 

simbólico do jornalismo de „fazer crer‟ como um instrumento positivo para os diversos 

campos sociais. A informação é um bem fundamental para um mundo digital 

globalizado e cada conteúdo publicado contribui para esclarecer e aprofundar o 

conhecimento em um campo específico. 

 A partir dessa discussão e das teorias de Nelson Traquina e Pierre Bourdieu 

pode-se discorrer sobre os aspectos do campo jornalístico, assim como a inserção do 

jornalismo cultural e seus dispositivos nesse campo. 

 

1.1.1 O campo jornalístico: aspectos gerais 

 

 Todo campo social apresenta um poder simbólico próprio definido por Bourdieu 

(2003, p.9) como “poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem 

gnoseológica
1
”. No jornalismo esse poder trata-se da credibilidade ao informar. O 

campo em si é estruturado por relações objetivas e abrange um conjunto de 

conhecimentos específicos.  

 Para um campo existir são necessários um desafio e um grupo especializado em 

um conjunto de conhecimentos. No jornalismo o desafio é essencialmente a notícia e o 

grupo é formado por jornalistas que detém o conhecimento de como tratar a informação 

para produzir notícias. A técnica de construir a realidade é concorrida por todos os 

profissionais da área e cada um tenta fazer melhor para ganhar o maior número de 

leitores. A originalidade é uma característica supervalorizada em alguns veículos de 

comunicação, sendo tão importante quanto os valores-notícia. 

 Segundo Traquina (2005), o campo jornalístico começa a ganhar forma no 

ocidente ao longo do século XIX a partir de processos simultâneos como a 

                                                 
1
 Estudo dentro da filosofia que trata dos fundamentos do conhecimento 
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industrialização, a educação em massa, a urbanização, o desenvolvimento do 

capitalismo, da tecnologia e com a emergência da imprensa. 

 

As notícias tornaram-se simultaneamente um gênero e um serviço; o 

jornalismo tornou-se um negócio e um elo vital na teoria democrática; e os 

jornalistas ficaram empenhados num processo de profissionalização que 

procurava maior autonomia e estatuto social (TRAQUINA, 2005, p.20). 

 

 O processo de profissionalização jornalística gera a ideologia profissional dando 

sentido às experiências de trabalho e propiciando a criação de referências dentro do 

grupo. Nesse grupo existe a padronização de ações à medida que o mesmo se 

desenvolve e se impõe enquanto pertencente ao campo. Dentre os padrões 

desenvolvidos pode-se destacar o uso de linguagem e estilos de pensamento 

semelhantes e a definição da função ou papel de cada indivíduo como ator social. 

 A estrutura do campo jornalístico é fundamentada na informação e sobre sua 

manipulação, Charaudeau (2006) argumenta que a informação é uma questão de 

linguagem, que apresenta sua opacidade através da qual se constrói uma visão, um 

sentido particular do mundo. A imagem com linguagem própria também tem sua 

opacidade e produz efeitos perversos ou se coloca a serviço de notícias falsas. 

 

A ideologia do “mostrar a qualquer preço”, do “tornar visível ao invisível” e 

do “selecionar o que é mais surpreendente” (as notícias ruins) faz com que se 

construa uma imagem fragmentada do espaço público, uma visão adequada 

aos objetivos das mídias, mas bem afastada de um reflexo fiel 

(CHARAUDEAU, 2006, p.20).  

 

 Não se pode tratar o jornalismo como um campo imparcial e que apenas 

transcreve a realidade fiel e absolutamente. Deve-se saber que a cada profissional pelo 

qual perpassa uma informação, seja ela escrita ou imagética, ela é de alguma forma 

trabalhada, selecionada ou descartada. O conteúdo final, ou seja, a mensagem que chega 

ao consumidor foi construída por um ou mais profissionais daquela área de 

conhecimento e pertencente ao campo em questão.  

  

 

1.1.2 A informação no campo do jornalismo cultural  
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 Bourdieu (2003, p. 67) argumenta sobre uma das propriedades mais importantes 

de todos os campos de produção cultural. 

 

[...] é a da lógica propriamente mágica da produção do produtor e do produto 

como feitiços – sem dúvida porque, sendo mais legítimo culturalmente, ele 

censura de modo menos vivo o aspecto económico das práticas e está menos 

protegido contra a objetivação, que implica sempre uma forma de 

dessacralização (BOURDIEU, 2003, P. 67)..  

 

 Dentro do jornalismo cultural a teoria citada explica os aspectos que o diferencia 

das demais editorias. A legitimidade cultural é própria do segundo caderno e de forma 

ainda mais específica nas imagens que ora ilustram, ora agregam valor factual às 

matérias publicadas. Um fotojornalista consegue compor uma imagem incluindo 

elementos estéticos que acabam por torna-la diferente daquelas presentes nos demais 

cadernos.  

 Segundo Dapieve (2002), uma equipe de “segundo caderno” reúne pessoas 

apaixonadas por cinema, teatro, música, literatura e que, ao mesmo, tempo gostam e 

sabem escrever de forma clara e generosa. A função do editor é de fundamental 

importância: 

 

O editor deve ser alguém que, sem abrir mão de suas convicções pessoais, 

pois “editar” tem a ver fundamentalmente com “escolher”, seja capaz de 

olhar sem paixão para o material (inclusive humano) que tem à mão de modo 

a levar em conta os interesses do leitor, priorizar este ou aquele assunto. No 

entanto, também deve estar preocupado em surpreendê-lo, apresentando-o a 

manifestações artísticas que ele ignorava de todo ou em parte. Informando e 

formando o público (DAPIEVE, 2002, p. 97). 

 

 Sobre a disseminação do saber, o jornalismo cultural contribui para a 

compreensão dos códigos artísticos com ênfase nos atos de criticar e interpretar. No 

circuito artístico-cultural, a divulgação de uma obra é fundamental para a sua própria 

existência e tanto as instituições quanto as mediações jornalísticas são fundamentais 

para assegurar a legitimidade do gesto artístico e a visibilidade de ofertas 

(ALZAMORA et al, 2008). A autora define o jornalismo cultural como “uma 

importante forma de mediação cultural” e “por seu intermédio, configuram-se critérios 

de relevância, gosto e valor que influenciam, em grande medida, o consumo social desse 

tipo de produto”, sendo ele próprio um resultado de múltiplas mediações.  

 O profissional do caderno cultural deve fazer a mediação entre a subjetividade 

do artista e a sua própria, por intermédio das palavras e imagens. O uso consciente das 
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linguagens caracteriza um bom jornalismo e evitar o uso de adjetivos em prol do 

substantivo torna a informação mais eficiente. A liberdade de criação exige também 

muita criatividade e ousadia, buscando uma identidade diferenciada dos demais 

suplementos tornando-se fator motivador para o repórter (DAPIEVE, 2002). O autor 

complementa sobre os críticos culturais e elenca cinco passos para uma boa resenha 

crítica: 

 

1º fornecer um mínimo de informação objetiva, que funcione como um 

serviço ao leitor, nomes, datas, títulos, circuito, editora, gravadora, etc.; 2º. 

Contextualizar o presente trabalho dentro do conjunto da obra de seu autor; 

3º. Contextualizar o autor dentro do cenário artístico e histórico de onde ele 

surgiu [...] 4º. Avaliar forma e conteúdo, isto é, informar o enredo ou 

conceito, e julga-lo de acordo com seus meios expressivos; e 5º. Opinar sobre 

o trabalho em pauta e refletir (a partir dele, por vezes em direção à própria 

vida e seus múltiplos sentidos) (DAPIEVE, 2002, p.109). 

 

 

1.1.3 A fotografia como dispositivo informativo no campo jornalístico  

 

 O conceito de dispositivo que cabe nessa pesquisa é teorizado por Mouillaud 

(2002, p.32), sendo o jornal um dispositivo formado por vários outros dispositivos que 

constroem a informação.  

 

Os dispositivos são os lugares materiais ou imateriais nos quais se inscrevem 

(necessariamente) os textos (despachos de agências, jornal, livro, rádio, 

televisão, etc.). Chamamos de “texto” qualquer forma (de linguagem, icônica, 

sonora, gestual, etc.) de inscrição; O dispositivo tem uma forma que é sua 

especificidade, em particular, um modo de estruturação do espaço e do tempo 

(MOUILLAUD, 2002, p. 32).  

 

 A fotografia se enquadra nesse conceito, por ser um formato inserido em outro 

formato, o jornal impresso, no caso dessa pesquisa. A imagem como texto não verbal 

comunica, informa o leitor a partir do momento que está dentro de um contexto. 

Observa-se que a fotografia, tanto jornalística quanto ilustrativa é um meio com 

diversas informações construídas a partir de um conhecimento do fotógrafo e 

interpretadas conforme o conhecimento de cada leitor. Esse trabalho propõe a discussão 

sobre a informação construída pelo fotógrafo. 

 

1.2 A FOTOGRAFIA NA IMPRENSA: DIVISÃO, CARACTERÍSTICAS E 

LINGUAGEM. 
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De acordo com Sousa (2004), a fotografia nasceu no século XIX como um meio 

que permitiu a reprodução mecânica da realidade visual. Os retratistas da época, que 

usavam a técnica da tinta a óleo sobre tela, precisaram se readaptar e desenvolver novas 

técnicas. As experiências de Thomas Wedgwood
2
 produziram, em 1802, século XIX, 

cópias de folhas de árvores através de contato e outros objetos sobre papel com nitrato 

de prata, porém esse método não permitiu a fixação da imagem.  

Mais tarde o francês Joseph-Niécephore Niépce
3
 criou o método denominado 

heliografia – multiplicação de imagens – e foi autor da primeira imagem capturada pela 

câmera obscura, em 1826. A técnica constituiu no endurecimento do betume da Judeia 

pela ação da luz. No Brasil, outro francês experimentava processos fotográficos 

rudimentares. Em 1833, Hercules Florence
4
 salientava a palavra photographie.  

Em 19 de agosto de 1839 foi anunciada a invenção do daguerreótipo, numa 

sessão conjunta das Ciências e de Belas Artes de Paris. Desenvolvida por Louis Jaques 

Mandé Daguerre
5
 em parceria com Niépce o invento consistia numa chapa de cobre 

folheada de prata e sensibilizada com iodo, sobre a qual se formava a imagem 

fotográfica latente, que depois seria revelada com vapores de mercúrio tornando-se uma 

mistura de mercúrio e prata visível.  

 Conforme Andrade (2004), no momento em que a fotografia se torna disponível, 

os editores de toda imprensa passam a interessar-se por sua utilização, porém a única 

técnica viável passa a ser a “gravura de reprodução”, ou seja, as imagens eram copiadas 

numa matriz xilográfica ou litográfica pelo “repórter artista”.  

 

As primeiras imagens copiadas de fotografias e publicadas na imprensa 

periódica ilustrada ocorreram no número 115 do Illustrite Zeitung (de 

Leipzig), de 13 de setembro de 1845, e se referem ao progresso. São quatro 

xilogravuras [...], baseados nos daguerrótipo de autoria de Carl Ferdinand 

Stelzner. As cópias são bastante fiéis ao original, com exceção apenas de 

                                                 
2
 (1771–1805) Pesquisador químico e fotógrafo inglês que desenvolveu o método de copiar objetos em 

vidro pela ação da luz solar em nitrato de prata. Esse método foi fundamental para o desenvolvimento da 

obtenção de cópias. É considerado o padrinho da fotografia. 
3
 (1765-1833) Físico francês que reproduziu a primeira fotografia permanente ainda existente. Foi 

integrante do exército napoleônico. 
4
 Antonie Hercule Romuald Florence (1804-1879) desenhista, pintor, fotógrafo, tipógrafo e litógrafo, 

chegou ao Brasil em 1824, ingressou na Expedição Langsdorf – viagem científica para os atuais estados 

de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas e Pará em 1825 como desenhista. 

Em 1830 inventou a poligrafia, método de impressão em cores semelhante ao mimeógrafo. Em 1833 após 

experiências fotoquímicas deu origem a imagens que batiza de photografie. 
5
 (1787-1851) Físico, cenógrafo e pintor francês inventou uma variação da câmara escura. 
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alguns passantes que foram adicionados a duas das imagens (ANDRADE, 

2004, p. 116). 

 

 A partir de então as imagens foram incorporadas nos impressos do mundo todo, 

e aos poucos, novas técnicas de impressão foram surgindo até a inclusão e tratamento 

das imagens digitais de hoje. 

 No Brasil, a revista O Cruzeiro (1928) foi a primeira revista semanal ilustrada de 

circulação nacional. Seus exemplares traziam dois tipos de fotografias distintos, as 

fotografias artísticas elaboradas pelos pictorialistas
6
 e as fotografias de simples registro 

ou ilustrativas como definiu Costa:  

 

No que diz respeito às fotografias, registram basicamente acontecimentos 

sociais, jogos de futebol, vistas de cidades, recantos desconhecidos do país, 

atrizes de cinema e misses. A maioria apresentava péssima qualidade técnica: 

pouco nítidas, eram registros inexpressivos que funcionavam como ilustração 

dos textos ou como testemunho de eventos sociais quaisquer (COSTA, 1998, 

p. 275). 
 

 Dentre os jornais impressos, o Jornal da Tarde - JT -, criado pelo grupo Estadão, 

é o que apresenta desde sua criação em 1966, a diagramação mais ousada e com um 

destaque às imagens fotográficas em suas capas. A foto ocupava a página inteira, abaixo 

do logotipo, assemelhando-se ao jornalismo de revista – figura 1. O JT influenciou 

diversos impressos entre as décadas de 1970 e 1980, principalmente nas cidades de 

médio porte do interior, fora do eixo Rio-São Paulo (YAZBECK, 2004). 

 

                                                 
6
 O movimento pictorialista surge na França, Inglaterra e Estados Unidos a partir da década de 1890. Os 

fotógrafos da época ambicionavam produzir fotografias artísticas, capazes de dar-lhes o mesmo prestígio 

e respeito dos processos artísticos convencionais. Muitos fotógrafos tentaram imitar a aparência e o 

acabamento de pinturas, gravuras e desenhos, enfraquecendo o movimento que durou até a década de 

1920. 
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Figura 1 - Capa do Jornal da Tarde de 06 de julho de 1982.  

Fonte: FERREIRA JUNIOR, 2003, p. 98. 

 

 Sobre as capas do Jornal da Tarde, Ferreira Junior acrescenta:  

 

Logo nos primeiros números que circulavam em janeiro de 1966, o Jornal da 

Tarde já se orientava para um projeto que buscava dilatar a planaridade do 

suporte da linguagem, tanto por intermédio do recuso da fotografia quanto 

pela composição inquietante (FEREIRA JUNIOR, 2003, p. 93). 

 

 O dia 5 de julho de 1992 marca o início da era das cores no jornalismo impresso. 

Os jornais diários apresentam uma nova estética visual e impõem aos jornalistas uma 

reciclagem em relação à maneira de fazer impresso, através da informatização das 

redações. O jornal carioca O Dia foi o primeiro impresso a utilizar as cores – capa, 

contracapa e página central - em uma edição dominical com tiragem recorde de 732 mil 

exemplares (YAZBECK, 2004). 

 Em 1998, o Correio Braziliense produziu uma capa conceitual, após a seleção 

brasileira de futebol se classificar para a final da Copa daquele ano – figura 2, conforme 

análise apresentada no livro Capa de Jornal: 
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A página-cartaz elabora um texto visual extremamente rico e, ao mesmo 

tempo, com um grau de fluência semântica enorme, semelhante a qualquer 

expressão verbal. O Correio Braziliense manteve as chamadas de matéria no 

alto da página e no rodapé, mesclando o “cartaz” com as obrigações 

noticiosas de uma capa de jornal (FERREIRA JUNIOR, 2003, p.105).  

 

 

Figura 2 - Capa do Correio Braziliense de 08 de julho de 1998. 

Fonte: FERREIRA JUNIOR, 2003, p.106. 

 

 Nota-se que a inserção da cor agrega um diferencial para a capa. Segundo 

Guimarães (2003), as cores dos textos visuais desempenham funções específicas dentro 

do jornalismo. Um grupo delas, relacionado à construção e sistematização, serve para 

organizar, destacar, chamar a atenção, hierarquizar a informação, criar planos de 

percepção e direcionar a leitura. Já o segundo grupo é relacionado à semântica como 

simbolizar, conotar, denotar e ambientar.  

 

Assim, considera-se cor como informação todas as vezes em que sua 

aplicação desempenhar uma dessas funções responsáveis por organizar e 

hierarquizar informações ou lhes atribuir significado, seja sua atuação 

individual e autônoma ou integrada e dependente de outros elementos do 

texto visual em que foi aplicada (GUIMARÃES, 2003, p. 31). 
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Para Lage (1998), a fotografia jornalística é uma atividade especializada que 

envolve técnica e conhecimento.  

 

Trata-se de selecionar e enquadrar elementos semânticos de realidade de 

modo que, congelados na película fotográfica, transmitam informação 

jornalística. Às dimensões do papel ou do diapositivo, o repórter acrescenta: 

a) a dramaticidade, atribuída aos efeitos de luz, sombra, bem como à relação 

sintática entre os elementos fotografados; b) a profundidade, que se obtém 

pelo domínio da perspectiva e dos planos; c) o movimento, sugerido pelas 

posições de desequilíbrio ou pelo dinamismo atribuído aos elementos 

(LAGE, 1998, p.26).  

 

 Cada leitor pode interpretar de diversas maneiras uma mesma imagem e atribuir 

diversos significados. Por isso Felippe (2008, p.42) frisa o uso da linguagem 

fotográfica: 

 

No campo do fotojornalismo, a preocupação com a linguagem precisa ser 

levada muito a sério, pois o jornalismo forma opinião e se propõe a relatar 

fatos, interpretá-los, opinar sobre eles, mas jamais inventá-los ou induzir 

interpretações com interesses comerciais ou políticos, embora saibamos que 

isso aconteça de maneira velada na imprensa em geral e de maneira 

declarada na imprensa segmentada. 

 

 A linguagem aqui serve também para explicitar a credibilidade de um jornal, 

principal capital simbólico do campo. O compromisso com a informação deve ser 

revisado e estabelecido sempre que possível. As relações entre fotografia e imprensa 

estão estabelecidas há muitos anos e sua cumplicidade se dá pela complementaridade. 

 

1.2.1 Características gerais das relações entre a fotografia e o campo da imprensa 

 

 Para Sousa (2004), o fotojornalismo é uma atividade sem delimitação de 

fronteiras e pode abranger fotografias de notícia, fotografias de projetos documentais, 

ilustrações fotográficas e features, que ele define como “as fotografias intemporais de 

situações peculiares com que o fotógrafo se depara”, e outras. A finalidade do 

fotojornalismo é informar. “[...] Parece-nos que, mesmo na atualidade, sua ambição 

máxima corresponde a mais antiga vocação da fotografia: testemunhas, com elevado 

número de cópias a preço acessível” (SOUSA, 2004, p.13). 

 Partindo desse conceito, Sousa (2004, p.14) afirma que “a fotografia pode 

representar e indiciar a realidade, mas não registrá-la, nem ser o seu espelho fiel”. Cada 
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gênero fotojornalístico apresenta características diferenciadas e sua identificação passa 

pelo contexto de inserção, e pela intenção jornalística. Existem fotografias que podem 

ser classificadas em mais de um gênero ou ainda, que não se enquadram em nenhum dos 

gêneros apresentados por Sousa (2004).  

 As fotografias de notícias são divididas em dois gêneros dentro dessa 

classificação, as Spot News (notícias locais ou pontuais) e as fotografias de notícias em 

geral. Àquelas são imagens únicas de acontecimentos duros e imprevistos, onde o 

fotógrafo não dispõe de muito tempo para capturar as imagens “as spot news são 

realizadas no seio de acontecimentos traumáticos, durante os quais as emoções estão à 

flor da pele. Exige-se aos fotojornalistas responsabilidade e tato ao lidar com vítimas de 

acidentes, com as autoridades, com manifestantes, etc” (SOUSA, 2004, p. 90).  

As fotografias das notícias em geral são imagens previamente planejadas, onde o 

fotógrafo tem a oportunidade de selecionar mentalmente os tipos de mensagens que 

poderá captar, conforme a cobertura da pauta proposta pela redação.  

 

As notícias em geral tipicamente relacionam-se com a cobertura de 

ocorrências como entrevistas coletivas, reuniões políticas nacionais e 

internacionais, atividades diplomáticas, congressos, cerimônias protocolares, 

manifestações pacíficas, bolsa de valores, comícios, campanhas eleitorais, 

ciência e tecnologia, artes e espetáculos, desfiles de moda, festas de 

sociedade, desporto (quando não se considera a fotografia de desporto um 

gênero específico), etc (SOUSA, 2004, p. 91). 

 

 As features são as fotografias que encontram grande parte do seu sentido em si 

mesma, utilizando o texto escrito apenas para informar dados do lead
7
. O fotojornalista 

deve ter a mesma agilidade que nas spot news.  

 

Quando fotografa features, o fotorrepórter age numa esfera de maior 

liberdade artística e estilística. O que interessará ao editor fotográfico é uma 

imagem incomum, cheia de força visual, frequentemente colorida, capaz de 

atrair imediatamente o leitor, desde que inserida numa página importante 

com um tamanho condigno (SOUSA, 2004, p. 92). 

 

 Não existe apenas uma técnica para esse gênero, pois é possível utilizar 

diferentes objetivas e uma variedade temática, valorizando situações incomuns, 

dependendo da maturidade do fotojornalista. Porém, a ética deve estar sempre presente, 

como anotar dados das pessoas fotografadas, assim como pedir a autorização para 

                                                 
7
 Primeiro parágrafo de uma notícia contendo as principais informações do texto. 
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publicá-las (principalmente quando forem menores de idade) e passar os contatos da 

redação e/ou do fotógrafo, caso a pessoa em questão mude de opinião (SOUSA, 2004).  

 Há três tipos de features. O primeiro trata-se das fotografias de interesse 

humano, onde as pessoas são representadas de modo único e natural, sendo elas 

mesmas. Elas podem ser engraçadas com uma pessoa ou em grupo. O segundo é de 

interesse pictográfico, ou seja, são imagens valorizadas pela força visual, através do uso 

de técnicas apuradas da linguagem fotográfica como composição, luz, cores, formas, 

etc. Conforme Lester (apud Sousa, 2004) esse tipo de fotografia contribui para a 

educação visual dos leitores, principalmente pela questão estética. No último tipo de 

feature enquadram-se as fotografias de animais. São retratos de animais em situações 

cômicas, inusitadas ou que evidenciem seu comportamento, explica Sousa (2004, p. 94): 

“Trata-se, sim, de imagens representativas de situações cômicas ou ternas vividas por 

animais. Trata-se de imagens que sensibilizam as pessoas, que lhes despertam o riso ou 

a ternura”. 

 Na fotografia de desporto, apesar de Jorge Pedro Sousa não particularizar esse 

tipo de fotografia, algumas considerações são relevantes para esse estudo. As 

fotografias devem apresentar ação, reação e emoção. O fotojornalista deve 

essencialmente conhecer as regras do jogo para antecipar alguma ação que seja 

captável, assim como estar nos melhores locais para a captação e conhecer 

características da personalidade dos jogadores. A composição dessas fotografias 

também é relevante, já que se podem utilizar elementos do esporte como raquete, bola, 

uniformes, etc., assim como expressões corporais e faciais dos atletas, para dar 

significado e destaque às fotos.  

 Os retratos basicamente são fotografias de pessoas. A subdivisão de Sousa 

(2004), compreende ser retrato individual ou coletivo e retrato ambiental ou não 

ambiental. É preciso que o fotorrepórter disponha de tempo para variar posições, 

iluminação, composições, planos, ambientes, etc. Como afirma o autor: 

 

A difícil tarefa do fotojornalista ao retratar alguém consiste em procurar não 

apenas mostrar a faceta física exterior da pessoa ou do grupo em causa, mas 

também em evidenciar um traço da sua personalidade (individual ou coletiva, 

respectivamente). A expressão facial é sempre muito importante no retrato, já 

que é um dos primeiros elementos da comunicação humana (SOUSA, 2004, 

p.97). 
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 Nos retratos ambientais deve ser valorizada a utilização de luz natural ao 

contrário do uso do flash
8
. A principal técnica dessas imagens é saber jogar com 

elementos presentes no ambiente para destacar aspectos da personalidade da pessoa 

retratada. 

 

[...] é preciso votar grande dose de atenção às expressões faciais, aos olhares 

e aos gestos, já que estes são elementos críticos para a geração de sentido, a 

par de todo o tipo de objectos que rodeiem o retratado, começando pelo 

vestuário. Alguns retratistas usam determinadas técnicas muito pessoais, 

como a exploração da geometria dos espaços ou até opções por vezes 

insólitas, como retratar pessoas a saltar num trampolim (SOUSA, 2004, p. 

99). 
 

 Cabe ao fotojornalista o uso de fotos posadas ou não, pois se pode impor sentido 

a uma imagem ao mesmo tempo em que se perde a naturalidade da pessoa retratada. As 

mug shots, que significa “fazer faces”, são exemplos de fotos não ambientais. Elas 

apresentam enquadramento de cabeça e ombros de uma pessoa e são comuns em 

diversas editorias da imprensa mundial. “A tarefa principal do fotojornalista consiste em 

explorar o retrato, realçando um traço da personalidade do retratado que esteja 

estampado na sua face, evitando, assim, que a foto pouco mais seja do que uma foto de 

estúdio de uma pessoa sorridente” (SOUSA, 2004, p. 99).   

 As Histórias em fotografia ou Picture Storie: são séries de imagens que contam 

um acontecimento ou relatam facetas de um mesmo tema. Essa seria segundo Sousa 

(2004), a noção mais completa da fotorreportagem e por isso uma peça importante no 

portfólio de qualquer fotojornalista.  

 

Tradicionalmente as foto-histórias debruçam-se sobre um problema social 

sobre a vida das pessoas ou sobre um acontecimento. Não é raro abordar-se 

um problema social seguindo-se a vida cotidiana que uma determinada 

pessoa leva. É como converter em fotografias a técnica redatorial que 

consiste em personalizar o começo de uma história (relatar o que está a 

suceder a uma pessoa e passar, a partir daí, para a abordagem de uma 

situação geral) (SOUSA, 2004, p. 102). 

 

 Os planos fotográficos são importantes para apresentar o recorte e o enfoque da 

imagem. Planos mais abertos, passar a visão do todo; já os mais fechados ou detalhes, 

enfocam de maneira natural a mensagem que se quer passar ao leitor. O gênero em 

questão inclui cinco tipos de linguagem fotográficas mais usuais em fotojornalismo- 

                                                 
8
 Luz artificial que dispara junto com a câmera para iluminar o objeto. 
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figura 3: os planos gerais, com os principais elementos significativos; os planos médios 

e de conjunto, das ações principais; os grandes planos, com detalhes significativos; os 

retratos das pessoas em questão em close-up ou plano americano e a fotografia de 

encerramento (SOUSA, 2004).   

 

 

Figura 3- Ilustração sobre os diferentes planos de enquadramento  

Fonte: DUARTE. Elizabeth Bastos. Fotos & Grafias. 1ª Ed. Editora Unisinos. São Leopoldo, 2000. 

 

 As principais categorias do gênero para o jornalismo são o foto-ensaio e a 

fotorreportagem. A primeira se caracteriza por analisar a realidade e opinar sobre ela 

através de pontos de vista. Nesse caso o texto se torna tão importante quanto às 

imagens. Na fotorreportagem o objetivo é documentar, relatar a evolução e caracterizar 

uma situação e as pessoas que estão vivendo tal realidade. O texto utilizado nessa 

categoria se resume a posicionar a situação de forma geral e que combine com todas as 

imagens, sem destacar uma em particular (SOUSA, 2004).  

 As diferenças entre as duas histórias fotográficas, pode ser sintetizada da 

seguinte forma: 

 

Uma das diferenças mais significativas e comuns entre as fotorreportagens e 

os foto-ensaios na actualidade reside na abertura destes últimos a formas 

alternativas de expressão. Por exemplo, em alguns foto-ensaios (a própria 

denominação do género é relevante) os fotógrafos não hesitam em recorrer à 

encenação fotográfica; noutros, recorrem à truncagem e à combinação de 

imagens (que não necessitam de ser exclusivamente fotográficas); noutros 

ainda, manipulam digitalmente a fotografia. Todavia, em todos os casos os 

processos relatados são notoriamente detectáveis e assumidos como uma 

forma necessária de colocar a expressão ao serviço da intenção, ou seja, ao 
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serviço da análise do real, da interpretação do real, da assunção de um ponto 

de vista sobre a realidade (SOUSA, 2004, p. 104). 

 

 O conceito de fotografia de imprensa apresentado por Buitoni (2011) separa as 

imagens em apenas duas categorias: a fotografia jornalística propriamente dita, 

relacionada a notícias e reportagens e a fotoilustração, que tem como função 

compreender melhor um fato, objeto ou ideia.  

 

1.2.2 Fotojornalismo e Fotografia ilustrativa: a divisão e os modos de produção da 

informação na fotografia de imprensa  

 

Entre os conceitos existentes sobre fotografia de imprensa, a análise em questão 

apoia-se no conceito apresentado por Dulcilia Buitoni. Através da teoria apresentada 

pela autora, tenta-se responder o problema de pesquisa proposto por esta monografia. 

Buitoni (2011, p. 93) define fotografia de imprensa como em “conjunto de 

imagens que fazem parte das seções editoriais de jornais ou revistas (esse conceito 

também pode ser aplicado aos sites jornalísticos da web). Estão excluídas as fotos 

publicitárias e outras que não tenham função jornalística”.  

 O uso jornalístico da fotografia pode ser dividido em seres vivos, fenômenos e 

elementos naturais e objetos. Todas essas categorias podem apresentar aspectos 

estáticos ou móveis. O dispositivo fotográfico também apresenta duas dimensões: a 

espacial e a temporal. A dimensão espacial surge a partir da delimitação de cenas, 

pessoas ou objetos em superfícies como o papel, a pedra, a madeira, ou a tela do 

cinema, da televisão ou do computador, onde uma imagem se destaca do fundo e chama 

atenção (BUITONI, 2011).  

 Já a dimensão espacial inclui a organização e a superfície da imagem, ou seja, 

sua composição: linhas, volumes, luminosidade, cores, contrastes, texturas, etc. Grande 

parte dos produtos midiáticos segue o enquadramento retangular assim como o jornal, a 

revista, os folhetos, as telas de cinema, televisão, computador e demais aparelhos 

audiovisuais. 

 A partir desses conceitos diferenciais pode-se inferir superficialmente que a 

dimensão espacial estaria mais ligada a fotografia ilustrativa, enquanto a dimensão 

temporal seria propriedade do fotojornalismo. 
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 Guimarães (apud Buitoni, 2011), delimita que a imagem fotográfica é construída 

pelo fotógrafo a partir do seu ponto de vista e enquadrado dentro de um retângulo. Essa 

forma separa o que está dentro do que está fora e só adquire seu significado no design 

da página publicada “Quanto mais presente e visível for o retângulo, mais separado do 

conjunto passa a ser seu conteúdo. Quanto menos visíveis forem seus limites (bordas ou 

molduras), mais próximo será o conteúdo do que está fora” (GUIMARÃES apud 

BUITONI, 2011, p. 87). 

 Discutindo ainda sobre a dimensão espacial proposta por Dulcília Buitoni 

(2011), a edição das imagens não segue as devidas proporções conforme suas diferentes 

origens, e interfere na informação que chega ao leitor.  

 

O mais comum, nestes tempos de jornalismo-mosaico, é a mistura de 

dimensões muito diferentes entre si, o que pode causar ruídos na informação. 

Além disso, a possibilidade de tratamento digital favorece ainda mais esse 

embaralhamento e não discriminação de tamanhos (BUITONI, 2011, p. 88). 

 

 A primeira classificação apresentada por Jacques Aumont (apud Buitoni, 2011) 

em relação à dimensão temporal se dá em duas categorias: as imagens não 

temporalizadas e as imagens temporalizadas. Àquelas existem idênticas a elas mesmas 

no tempo, com exceção das telas pintadas que apresentam alterações pigmentares, assim 

como as cores das fotografias expostas a luz intensa. Já as temporalizadas se modificam 

ao longo do tempo conforme seu dispositivo de produção e representação, sem que o 

espectador tenha que interferir. O vídeo e o cinema são exemplos dessa classificação, 

que já teve aparelhos como o diorama de Daguerre, cujas imagens eram obtidas através 

do movimento mecânico e iluminação.  

 A dimensão temporal é influenciada por outras divisões como a imagem fixa, de 

fácil definição, ao contrário da imagem móvel que adquire diversas formas como a 

cinematográfica, videográfica ou até mesmo a projeção de slides. A multiplicidade de 

imagens se diferencia da imagem singular através da ocupação de várias regiões do 

espaço como numa exposição de fotografias, ou da mesma região em sucessão como no 

caso de uma sequência de slides. 

Para Baeza (apud Buitoni, 2011), as fotografias de imprensa são o conjunto de 

imagens planejadas pelo corpo editorial, sejam elas compradas ou produzidas, que 

podem ser divididas em dois grupos: o fotojornalismo e a fotoilustração, excluindo as 
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fotografias publicitárias. A partir desse conceito, Buitoni (2011) explica o 

fotojornalismo.  

 

A foto jornalística está vinculada a valores informativos e/ou opinativos e à 

veiculação num órgão dotado de periodicidade. A relevância social e política, 

a relação com a atualidade e um caráter noticioso também ajudam a 

classificar esse tipo de foto. Do mesmo modo, o instantâneo costuma agregar 

qualidade informativa (BUITONI, 2011, p. 90). 

 

 Esse gênero jornalístico é dividido em reportagem ou ensaio e sofre forte 

influência da fotografia documental. Essa, apesar de seu compromisso com a realidade, 

transcende os limites do fotojornalismo, em relação ao tempo de produção e edição, e 

apresenta estrutura diferenciada, sendo distribuída em museus, galerias ou livros como 

as produções do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado.  

A fotografia é tratada por Felippi (2008, p.40), como um “objeto específico de 

observação, cujas principais características são a dinâmica e significação controladas ou 

dirigidas, a funcionalidade e a intencionalidade das imagens”. Assim, a fotografia no 

jornalismo impresso deve ser estudada como um processo inserido num contexto e 

denominada como fotojornalismo:  

 

É uma determinação, uma designação de espaço de trabalho, de forma e 

objetivo para a mais versátil e imediata, e ao mesmo tempo ambígua, das 

linguagens disponíveis para o jornalismo gráfico. A fotografia aplicada ao 

jornalismo lida com o limite máximo de eterna tensão entre a 

verdade/realidade e a cultura/interpretação/intensão do autor (FELIPPI, 2008, 

p.40). 

 

 As interpretações das fotografias são subjetivas e o recorte do momento dá a 

possibilidade de retornar à imagem sempre que necessário. 

  

O tempo que a imagem permanece à disposição da interpretação racional e 

profunda é sua principal qualidade, pois permite que, tanto a própria imagem 

(materialização do fotógrafo), quanto o sujeito que a interpreta em uma 

leitura, transcendem a função descritiva e se aventuram pelas complexidades 

da interpretação do mundo (FELIPPI, 2008, P. 41). 

 

 A fotoilustração é composta por imagens provenientes de processos fotográficos 

e por fotografias arranjadas com alguns elementos gráficos. Sua função é ajudar na 

compreensão de um fato, elucidar uma ideia ou um conceito.  
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 [...] a tendência da fotoilustração é a generalização, sem uma data claramente 

definida. Por exemplo, temas de reportagens analíticas – liberdade, pobreza, 

aborto, educação – pedem fotoilustração, embora tragam dificuldade de 

execução. Muitos a definem como imagens que deslocam a função 

referencial do fotojornalismo (BUITONI, 2011, p.91). 

 

 Existe ainda dentro desse gênero a fotoilustração específica de opinião, ela é 

semelhante a uma “charge” fotográfica, produzida ou montada e com forte carga 

opinativa como nas capas das revistas semanais Veja, Época, IstoÉ, Time e Newsweek. 

Um objeto é representado mimeticamente ou interpretado visualmente salientando seus 

principais traços. Essa é a forma frequentemente escolhida pelo jornalismo de serviço, 

pois utiliza a retórica visual ou de símbolos e na maioria das vezes depende de um título 

e/ou de texto verbal para complementar seus sentidos (BUITONI, 2011). 

 O jornalismo de serviço originou-se nas revistas femininas norte-americanas, 

expondo testes de produtos, facilitando o acesso às mercadorias e divulgando os 

endereços de instituições. Hoje, essa modalidade se relaciona as necessidades cotidianas 

e a divulgação de eventos esportivos, culturais, sociais, etc. e está presente no 

jornalismo diário como salienta: 

 

As fotografias publicadas nas matérias de serviço quase sempre obedecem a 

uma estética de catálogo: figuras recortadas, sobre fundo branco, indicação 

de preços e endereços. É possível dizer que tais fotos aproximam-se mais do 

estilo publicitário, ajudando a criar modas e tendências (BUITONI, 2011, 

p. 92). 

 

 As fotos ilustrativas estão presentes em seções de gastronomia, vinhos, turismo, 

informática e moda que adquiriram características de revista conforme o interesse dos 

leitores. 

 

Tradicionalmente, as editorias de artes e espetáculos traziam programação, 

endereços; agora quase todas as seções de jornais e revistas oferecem algum 

tipo de serviço. Essa tendência também pode ser observada na criação de 

suplementos e revistas de domingo. [...] Talvez a maior parte dos conteúdos 

visuais da imprensa pode ser classificada como fotoilustração. E dois temas 

reinam na fotoilustração: moda e celebridades (BUITONI, 2011, p. 93). 

 

 A cultura, portanto, quando pautada pelo agendamento, poderia apresentar a 

fotoilustração em sua construção, se tratando de segundo caderno. O jornalismo cultural 

também é salientado por Buitoni (2011) como seção onde é permitida a fotografia com 

maior linguagem estética e livre: 
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Temos ainda a fotoilustração de autor, que incorpora traços de criação e é 

utilizada principalmente em suplementos culturais ou revistas de arte e 

cultura. Geralmente feita sob encomenda de editores, permite grande 

liberdade aos fotógrafos, que podem imprimir uma linguagem subjetiva e até 

experimental (BUITONI, 2011, p. 92-93). 

 

 As ilustrações fotográficas são fotografias únicas ou fotomontagens. A 

digitalização e o tratamento de imagens facilita esse processo utilizado em temas como 

gastronomia e moda, mais visual do que de conteúdo, assim como em temas 

considerados mais sérios como economia, foto-opinião e foto-análise. “A natureza das 

ilustrações fotográficas exige ao fotojornalista uma elevada preparação. Todas as photo 

illustrations são imagens fabricadas, planeadas, para gerar um determinado efeito” 

(SOUSA, 2004, p.100).  

 Para compor ilustrações fotográficas, anteriormente com filme, e hoje apenas 

com câmeras digitais, além do uso de cores ou preto e branco, Sousa (2004) sugere que 

o fotojornalista deve ser alguém versado nas técnicas de estúdio, principalmente em 

iluminação e o uso do médio formato, já que o mesmo propicia um grau de definição 

maior das imagens do que o 35 mm.   

 

1.2.3 A linguagem fotográfica na imprensa: apropriações e relações na construção da 

informação  

 

 A fotografia apresenta uma linguagem própria, sendo uma técnica apurada de 

representação da realidade. Cada fotógrafo apresenta o seu olhar sobre essa realidade, 

buscando em suas características - cor, composição, enquadramento, ângulo, foco e luz - 

a sua melhor tradução. É evidente que tanto a linguagem quanto o processo de 

fotografar se tornam ainda mais complexos conforme o domínio de conhecimento das 

técnicas e a capacidade de observação da pessoa que captura as imagens.  

Por isso apresentamos aqui, num primeiro momento, todos os elementos que 

compõem a linguagem fotográfica, e, num segundo momento, conceituaremos apenas 

aqueles que tanto para o corpus de análise quanto para a discussão teórica particular a 

essa pesquisa, contribuem. Bem como, com as diferentes produções no campo da 

fotografia de imprensa, ou seja, as distinções entre as fotografias jornalísticas e as 

fotografias ilustrativas publicadas no Diário 2, do jornal Diário de Santa Maria, e como 
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as mesmas elaboram a produção de informação por meio desses estilos fotográficos 

diferenciados do campo da imprensa. 

 A linguagem fotográfica abrange uma grande quantidade de elementos que 

fazem parte de sua estrutura e que permitem construir diversas maneiras de “mostrar” a 

informação. É a partir da linguagem fotográfica, bem como de um contexto determinado 

que o jornalismo apropria-se de técnicas para construir a informação. Os elementos que 

fazem parte da estrutura de linguagem do dispositivo fotográfico são: o foco de atenção, 

o equilíbrio e o desequilíbrio, os elementos morfológicos, a profundidade de campo, o 

movimento, a iluminação e a relação espaço-tempo. Também, há ainda alguns outros 

que são considerados básicos e fundamentais para a que uma fotografia, independente 

do campo que dela se aproprie, faça-a realizar o seu objetivo enquanto uma linguagem 

imagética.  

Entre os elementos da linguagem fotográfica que são considerados mais básicos, 

estão: os enquadramentos, que podem se apresentar tanto em posição vertical como 

horizontal; os ângulos de tomada fotográfica, que determinam a relação com a 

superfície onde é feita a tomada da imagem e que, igualmente, se materializam nos 

planos fotográficos; estes últimos são responsáveis por produzirem a percepção espacial 

do olhar do fotógrafo em relação à cena fotografada. E ainda, tem-se a composição, que 

organiza os elementos no enquadramento fotográfico como o fotógrafo ou qualquer 

outra instância de produção da imagem quer que a mesma seja decodificada ou 

interpretada.  

Para compreendermos como a linguagem fotográfica básica contribui nos 

processos de representação, em primeiro lugar, delimitaremos com quais desses 

elementos iremos trabalhar, e, em segundo lugar, é importante que especifiquemos o 

que significam cada um dos elementos considerados básicos dessa linguagem. Dessa 

forma, os elementos da linguagem fotográfica sobre os quais discute-se e que são 

importantes para essa pesquisa, são: o enquadramento, os planos, os ângulos, o tipo de 

objetiva utilizada na captação, a composição e suas variações, o foco de atenção, alguns 

dos elementos conotativos, a fotogenia da imagem e a iluminação utilizada nas 

fotografias das capas do Diário 2 selecionadas como corpus da pesquisa.  

O motivo pelo qual se escolheu tais elementos da linguagem fotográfica como 

aqueles que serão aprofundados nesse tópico serão debatidos no capítulo sobre a 

metodologia adotada. 
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Assim, o primeiro conceito a ser trabalhado é o de enquadramento que diz 

respeito, em primeiro lugar, ao posicionamento da câmera fotográfica em relação à 

tomada da imagem, e que pode ser realizada em vertical ou horizontal. Conforme Sousa 

(2004, p. 67) “o enquadramento corresponde ao espaço da realidade visível 

representado na fotografia”. Ele se concretiza no plano e, apesar do plano poder ser 

variável conforme o fotógrafo, o autor considera quatro tipos de plano: 

 

Planos gerais: Os planos gerais são planos abertos, fundamentalmente 

informativos, e servem, principalmente, para situar o observador, mostrando 

uma localização concreta. Os planos gerais também podem servir, por 

exemplo, para fotografias em que o próprio cenário é o “personagem”; 

Planos de conjunto: planos gerais mais fechados, onde se distinguem os 

intervenientes da ação e a própria ação com facilidade por inteiro; Plano 

médio: os planos médios servem para relacionar os objetos/sujeitos 

fotográficos, aproximando-se de uma visão “objetiva” da realidade, um plano 

médio mais aberto pode considerar-se um plano de três quartos ou plano 

americano; um plano médio mais fechado pode considerar-se um plano 

próximo; Grande Plano: os grandes planos enfatizam particularidades (uma 

rosto, uma janela), sendo frequentemente mais expressivos do que 

informativos, embora também sejam menos polissêmicos do que planos 

gerais, já que estes últimos possuem mais elementos para consumo do 

observador (SOUSA, 2004, p. 67,68).  

 

Além dos planos fotográficos, também são levados em conta os ângulos de 

tomada de imagem: 

 

Normal: A tomada da imagem faz- se paralelamente á superfície, oferecendo 

uma visão “objetivante” sobre a realidade representada na fotografia; Picado 

(plongée): a tomada da imagem faz-se de cima para baixo, tendendo a 

desvalorizar o motivo fotografado. Contrapicado (contra-plongéé): a 

tomada de imagem faz-se de baixo para cima, tendendo a valorizar o motivo 

fotografado. (SOUSA, 2004, p. 68). 

 

Também a composição, que faz parte da linguagem fotográfica básica, pode ser 

entendida como a disposição dos elementos na fotografia. Nela está implícita a intenção 

da fotografia, a difusão da sensação ou ideia que ela quer passar.  

 

 

A regra dos terços é uma forma clássica de definir composições fotográficas 

e pictórias. Consiste em dividir a imagem em terços verticais e horizontais, 

formando nove pequenos rectângulos. Os pontos definidos pelo cruzamento 

de linhas verticais e horizontais são pólos de atração visual, podendo ser 

aproveitados para colocação do tema principal ou da parte mais importante 

do tema principal. Porém, caso se pretenda equilibrar o tema principal e se 

este estiver colocado num dos pontos referidos, pode incluir-se um tema 

secundário no ponto diagonalmente oposto- desde que este não ofusque o 
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tema principal. Estabelecer-se, assim, uma hierarquia entre os elementos da 

imagem. (SOUSA, 2004, p. 69). 

 

Quando se quer passar a impressão de uma imagem mais dinâmica, pode-se usar 

composições em desequilíbrio, como explica Sousa, seguindo a regra dos terços 

horizontais superior ou inferior; ao colocar o tema fora do centro, obriga-se o olhar do 

observador a mover-se pelo enquadramento e permite-se a esse observador uma melhor 

observação contextual do ambiente que rodeia o motivo. 

O motivo principal da fotografia é obviamente o foco de atenção, já que o 

homem é incapaz de prestar atenção simultaneamente a todos os estímulos de uma 

estrutura complexa: 

 

A organização dos estímulos é uma das condicionantes da amplitude 

temporal, ou seja, do tempo durante o qual a atenção do observador é 

mobilizada para o foco de atenção. Só depois de atingir a saciedade 

perceptiva é que a atenção do sujeito vai atender a novos focos onde possa ir 

buscar novas informações. Estes focos secundários devem ser os restantes 

elementos que o fotógrafo deve procurar ordenar e hierarquizar numa 

fotografia para gerar um determinado sentido. (SOUSA, 2004, p. 70). 

 

 As fotografias em preto e branco ou colorido apresentam linguagens diferentes 

nas técnicas, assim como na leitura e no impacto sobre o leitor. A utilização do preto e 

branco cabe numa formação estética com maior criação artística, enquanto o colorido 

tenta de alguma forma assemelhar-se ao real e a visão do olho humano.  

 Na imagem digital o número de nuances combinadas podem ser infinitas 

tratando-se das mais diversas cores. Para Guran (2002, p. 20) “[...] na prática da 

reportagem e da documentação fotográfica em geral, a foto em cores pode acabar sendo 

uma tentativa de repetição mecânica da realidade, perdendo a capacidade de interpretá-

la, até pela própria semelhança com essa realidade”. 

A composição fotográfica tem como finalidade dispor os elementos plásticos 

como formato, linha, plano, contraste e luz, para agregar significado a uma cena. É 

resultado da harmonização de diversos fatores de ordem técnica e de conteúdo, 

constituindo, na essência, o pleno exercício da linguagem fotográfica (GURAN, 2002).  

 Segundo Cartier-Bresson apud Guran (1986, 2002, p. 22), “uma fotografia é [...] 

o reconhecimento simultâneo, numa mesma fração de segundo, do significado de um 

fato e também de uma organização rigorosa das formas percebidas visualmente que 

exprimem esse fato”. 
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 Guran (2002) elenca os principais aspectos a serem considerados na composição 

fotográfica: 

 O enquadramento é o recorte resultante do ponto de observação do autor. É 

organizar no visor da câmera todos os elementos de tal maneira que evidenciem a 

informação principal, com clareza e objetividade. Segundo o autor, o bom 

enquadramento deve apresentar-se geometricamente, trabalhando as linhas, superfícies e 

massas. A principal regra neste aspecto são os pontos áureos do retângulo obtidos 

fazendo passar pelos quatros ângulos linhas perpendiculares as diagonais do retângulo.  

 Outro elemento importante, discutido por Guran (2002), para a composição é a 

luz. Juntamente com a sombra, a luz fornece volume e profundidade plástica a uma 

imagem. A intensidade, o tipo e a direção são determinantes para um bom resultado, 

formando uma atmosfera e por consequência transmitindo a informação. A luz pode ser 

direta, o que gera mais sombras e marca fortemente as linhas e as massas aumentando a 

impressão de volume. Quanto mais dura for a luz, mais forte são as sombras e o 

contraste resultando em maior dramaticidade plástica. A luz difusa além de ser suave, 

ilumina de maneira uniforme o que gera sombras com menor profundidade. Isso permite 

que outros fatores de valorização do conteúdo ganhem peso na composição.  

A direção da luz pode vir de diferentes lados, tais como de cima, como a luz do 

sol, achata e tira o volume; de baixo que causa sensação de estranhamento, utilizado 

normalmente em filmes de terror para dar um clima trágico; e lateral, que destaca o 

relevo das massas e a textura das superfícies através da projeção das sombras. 

 O fotógrafo deve saber se posicionar em relação a principal fonte de luz, assim 

como deve ter o domínio do uso do flash quando a iluminação do local for insuficiente.  

 Por meio de ajustes operacionais como foco – pontos para onde convergem os 

raios de luz - diafragma – abertura regulável da objetiva para controlar a quantidade de 

luz e velocidade de obturação – tempo para deixar a luz passar e sensibilizar a película - 

pode-se compor uma mensagem. O foco pode estar em um plano ou em outro, os nos 

dois ao mesmo tempo. O diafragma e a velocidade trabalham associados, cada 

combinação de ambos corresponde a soluções plásticas e técnicas diferentes. 

 A escolha das técnicas depende de como o fotógrafo quer abordar a cena ou de 

qual aspecto da cena é notícia para ele, variando de acordo com a editoria para qual 

trabalha e com a política editorial do jornal.  
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As objetivas são de extrema importância para contextualizar a linguagem 

fotográfica. As objetivas de uso comum são três: grande-angulares, normais e longas 

distâncias focais, divididas em meias-tele e teleobjetivas, conforme figura 4. As 

objetivas que fazem parte do grupo chamado de normais
9
 são excelentes para captações 

fotográficas de retrato, e podem chegar a uma abertura de diafragma (nº f) de até 01, 

sendo capazes de operar com pouca luz.  

 As grande-angulares vão de 44 mm até as objetivas chamadas de “olho de 

peixe”, que abrangem o ângulo de 180º e possuem metragens que chegam a 01 mm de 

distância focal
10

. Faz-se necessária quando existem muitos elementos para enquadrar 

em pouco espaço para fotografar. Essas objetivas podem apresentar grande 

profundidade de campo focal, mas por causarem distorção mais acentuada a partir de 20 

mm para baixo, podem tornar a imagem com um aspecto arredondado. Este tipo de 

objetivas é bastante utilizado pelo campo jornalístico em cobertura de acontecimentos 

esportivos, em especial a prática de skate ou quando se quer utilizar sua principal 

característica, a distorção dos cantos para o centro da lente, como um efeito estético e 

diferenciado da realidade. 

 O grupo das longas distâncias focais por sua vez, que é dividido em meias-tele 

ou teleobjetivas, vão de 56 mm até 2.000 mm, e sua principal função é permitir 

fotografar à distância. As objetivas chamadas de meias-tele se caracterizam por ter 

distância focal que podem variar ou ser fixas a partir de 56 mm até 490 mm. Já as 

teleobjetivas vão de 500 a 2000 mm com um único valor de distância focal no corpo de 

suas lentes, ou seja, valor de distância focal fixo. Assim, esse grupo de objetivas 

também possui como característica o fato de que quanto mais longa for sua distância 

focal, menor será sua abertura de diafragma e profundidade de campo. Além de 

aproximarem os planos uns dos outros, achatando-os, mas destacando o plano que 

estiver focado.  

 

                                                 
9
 Objetivas fotográficas que possuem metragem entre 45 a 55 mm são chamadas de normais porque 

representam o mesmo ângulo de visão do olhar humano (45° e 55°) e este, por sua vez, não produz 

nenhum tipo de distorção, tornando as imagens fotografadas com elas mais aproximadas com a realidade 

de onde foram obtidas. 
10

 Distância focal é o ponto exato do início da lente da objetiva até o objeto, cena ou situação a ser 

fotografada. 
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Figura 4 - ângulos de cobertura em comparação com o campo da imagem e as respectivas objetivas. 

 

O momento ou a decisão da captação fotográfica depende do autor uma vez que, 

a realidade está em constante mudança. Vários momentos podem ser escolhidos 

progressivamente, já que o acontecido nunca volta a acontecer da mesma forma. O 

domínio sobre o instante aprimora o caminho da fotografia conferindo-lhe importância e 

consolidando a figura do autor no processo fotográfico. A fotografia é um rápido 

instante da realidade, mais veloz que o olho humano possa perceber, por isso só é 

possível escolher o momento certo se existir o envolvimento do fotógrafo com a cena.  

 

1.3 O JORNALISMO CULTURAL: CARACTERÍSTICAS E RELAÇÕES COM A 

INFORMAÇÃO  

 

 Segundo Piza (2003), a revista The Spectator, fundada no século XVIII pelos 

ensaístas Richard Steele e Joseph Addison, marca o início do jornalismo cultural em 

Londres. Seu principal objetivo era levar os assuntos das bibliotecas e faculdades – 

literatura, teatro, música, política, costumes – para cafés, casas de chás, clubes e 

reuniões. “A Spectator se dirigia ao homem da cidade, “moderno”, isto é, preocupado 

com modas, de olho nas novidades para o corpo e a mente, exaltado diante das 

mudanças no comportamento e na política” (PIZA 2003, p. 12). O autor aponta Dr. 

Johnson como o pai da crítica, um precursor de especialistas que acumulavam dupla 

função, a de jornalista e escritor. 
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 No Brasil, a partir do século XIX, Machado de Assis é destacado por Piza 

(2003) quanto a sua grande produção e ao crescimento da cobertura cultural. Os jornais 

e revistas disponibilizaram um espaço às críticas literárias e culturais. Escritores 

famosos como Mario de Andrade e Lima Barreto, já no século XX, passaram 

primeiramente pelo jornalismo e pela crítica, escrevendo sobre música, literatura, artes 

visuais, folclore e política cultural. 

 

Nos anos 30 e 40, O Cruzeiro seria a revista mais importante do Brasil por 

sua capacidade de falar a todos os tipos de público. É também dos anos 40 

uma das raras incursões do jornalismo brasileiro na reportagem literária. Na 

revista Diretrizes, dirigida por Samuel Wainer, Joel Silveira retratou o 

comportamento dos grão-finos paulistanos. A raridade desse gênero no Brasil 

se explica pela economia (revistas com textos longos sempre foram vistas 

como comercialmente inviáveis), mas também pela cultura (o jornalismo 

cultural amadureceu tardiamente) (PIZA, 2003, p. 33). 

 

 Segundo Arthur Dapieve (2002), os segundos cadernos continuam a ser o 

principal meio de experimentação e renovação dos textos e da apresentação gráfica 

desde a criação do Caderno B, do Jornal do Brasil, criado no final da década de 1950. 

 

Com seus textos criativos e sua diagramação arrojada, o Caderno B tornou-se 

então um ponto de referência na imprensa do país. “Caderno B, você ainda 

vai ter um” poderia ter sido o slogan dos jornais brasileiros. Cedo ou tarde, 

todos os mais importantes criaram ou recriaram seus suplementos, às vezes 

traindo sua inspiração já nos títulos: Dia D (de O Dia), Tribuna Bis (da 

Tribuna da Imprensa), Caderno 2 (de O Estado de São Paulo). O resultado 

foi que os cadernos de cultura à moda brasileira se tornaram sui generis no 

mundo. Não há, na América Latina ou na Europa, (sub) continentes pelos 

quais sempre nos pautamos, suplementos diário de cultura trazendo 

reportagens, resenhas críticas, colunas assinadas e, tão importante quanto, o 

chamado “serviço”, constando de “tijolinhos”, ou seja, notinhas com roteiro 

dos cinemas, teatros, galerias, casas de espetáculo: seus endereços e 

telefones, seus horários e dias de funcionamento (DAPIEVE, 2002, p. 95). 

 

 Na mesma década, 1950, além das mudanças gráficas consolidadas, a 

objetividade e a concisão passam a substituir as narrativas de tom literário. O principal 

objetivo dos impressos é vender novidades e por isso a cultura passa a ser um 

suplemento como explica: 

 

Os suplementos têm a função de acrescentar alguma coisa aos jornais, mas 

devem seguir incondicionalmente as características da imprensa moderna. Ou 

seja, não só estão submetidos a regras básicas do discurso jornalístico 

(clareza, concisão e objetividade), como têm na venda seu objetivo 

primordial (PENA 2011, p. 40). 
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 Aqui cabe lembrar a função principal do jornalismo de “fazer crer” e de tratar a 

informação como uma construção do real. Segundo Piza (2004, p.45), “a imprensa 

cultural tem o dever do senso crítico, da avaliação de cada obra cultural e das tendências 

que o mercado valoriza por seus interesses, e o dever de olhar para as induções 

simbólicas e morais que o cidadão recebe”.  Às imagem pode-se agregar o senso crítico 

de igual maneira, pois deve gerar no leitor a reflexão sobre a informação ali construída.  

 Entre os jornais de grande circulação nacional e no Rio Grande do Sul, o 

segundo caderno ou caderno de cultura e entretenimento se faz presente diariamente. No 

jornal impresso da Folha de São Paulo o caderno de cultura, em formato standard, 

recebe o nome de „Ilustrada‟ conforme figura 5. 

 

 

Figura 5 - Capa do caderno Ilustrada encartado no Jornal Folha de São Paulo de 27 de agosto de 

2013. 

 

 O termo standard é utilizado no Brasil e em Portugal para definir o tamanho 48 

cm de largura por 76 cm de altura de uma página impressa. Os jornais de grande 
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circulação nacional usam esse tipo de impressão, pois aproveita ao máximo a área da 

chapa das máquinas offset
11

- impressão indireta, onde a tinta passa por um cilindro 

intermediário. Segundo uma pesquisa realizada no ano de 2006, dos 20 jornais diários 

incluídos na amostra, 17 utilizam o formato standard. O perfil do jornalismo cultural 

nos diários brasileiros é traçado por Gadini (2006, p. 234): 

 

Com uma média de 6 a 12 páginas diárias em formato standard – ou entre 12 

e 16 páginas no formato tabloide –, os principais jornais impressos do país 

apresentam uma estrutura editorial formada basicamente por (1) matérias 

jornalísticas – notícia, reportagem, entrevistas diretas, além de eventuais 

breves notas; (2) crítica cultural, que inclui, na maioria dos casos, espaço 

para um articulista por edição, com texto em forma de artigo, ensaio ou 

crônica, dependendo do diário; (3) coluna social; (4) serviço e roteiro, com 

sinopses de filmes em cartaz, endereço de salas, programação de teatro na 

cidade base, roteiros de museus, centros culturais, bares e demais espaços 

com atividades artísticas e culturais; (5) programação ou guia de TV, com 

destaque para filmes do dia, seriados em exibição e informações sobre atores 

de telenovela, geralmente nos canais da televisão aberta; e (6) variedades. 

 

 O formato tabloide apresenta tamanho médio de 24 cm de largura e 38 cm de 

altura, com variações entre os jornais. O corpus dessa pesquisa utiliza esse formato em 

sua estrutura – figura 6. 

 

                                                 
11

 Fora do alinhamento ou fora do lugar. 
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Figura 6 - Capa do Diário 2, Jornal Diário de Santa Maria de 28 de fevereiro de 2013. 

 

 Os jornais de menor circulação escolhem o formato tabloide por ter menor 

número de pautas e, por consequência, melhor quantidade de informação e menor 

tiragem, além disso, o leitor tem maior facilidade de manusear a edição. 
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2 PENSANDO A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 No final do ano passado, o projeto dessa monografia foi elaborado a partir da 

escolha de um corpus bem definido: as fotografias veiculadas nas capas do Diário 2, 

segundo caderno do Jornal Diário de Santa Maria. No primeiro contato com os 

impressos constatou-se que alguns exemplares traziam gravuras, ilustrações ou diversas 

fotos em tamanho reduzido trazendo uma composição estética diferenciada. Para 

selecionar as imagens que respondessem o problema que esta pesquisa se propõe, 

elaborou-se um referencial teórico com três assuntos em destaque: a informação no 

campo jornalístico, a linguagem fotográfica e o jornalismo cultural.  

 Ao longo do desenvolvimento desse trabalho algumas especificidades do 

jornalismo cultural - comentadas mais a frente neste capítulo - foram constatadas nas 

capas do Diário 2 e fomentaram a seleção das capas e a escolha da metodologia mais 

adequada para analisa-las.  

 

2.1 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 A elaboração de um projeto é a técnica fundamental para desenvolver uma 

pesquisa em comunicação de forma teórica organizada. Barros e Junqueira (2005) 

defendem o uso das teorias para observar e contextualizar uma pesquisa. 

 

De modo simplificado, podemos afirmar que as teorias são como primas 

através dos quais o observador olha e procura enxergar, reconhecer e 

interpretar o mundo. Mas o que ele vê e como ele vê dependem do prisma e 

do contexto no qual ele, observador, encontra-se situado. Pois esse contexto é 

constitutivo da leitura de mundo que será feita, pois incide nas capacidades e 

possibilidades de observador se valer (adequadamente ou não) dos 

instrumentos interpretativos e valorativos oferecidos pelo prisma utilizado, na 

composição e recomposição desse prisma e, enfim, na relação deste último 

com outros esquemas e maneiras de perceber e avaliar (BARROS E 

JUNQUEIRA, 2005, p. 33). 

 

 No jornalismo, os prismas são as ciências sociais e as teorias de comunicação. 

Nesse trabalho especificamente, as teorias relacionadas à fotografia e suas linguagens 

são trabalhadas em profundidade, devido ao amplo número de detalhes que ela exige. 

Porém a sua contextualização é elaborada através de teorias do jornalismo impresso e 

cultural. Ao buscar literatura sobre a delimitação do tema proposto, a fotografia de 
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imprensa no jornalismo cultural, verificou-se que é realmente escassa. Portanto, a 

pesquisa em questão contribui de forma significativa para essa área do conhecimento. 

 

2.1.1 Pesquisa bibliográfica 

 

 A consulta bibliográfica é necessária em todas as fases da pesquisa e em 

quantidade suficiente para que um problema de pesquisa seja elaborado. Os registros 

impressos detém a capacidade de manter o conhecimento acessível às mais diferentes 

áreas científicas. Para esse trabalho final de graduação foram revisadas algumas teorias 

com o objetivo de fomentar o seu desenvolvimento. Como a quantidade de material é 

vasta e disponível em diversos meios, optou-se por utilizar a maioria das obras 

disponíveis na biblioteca da própria instituição, para posteriormente buscar materiais no 

meio digital, baseando-se nos argumentos de Stumpf (2005, p. 52): 

 

Devido ao aumento do número de documentos, houve necessidade de que 

estas instituições (bibliotecas) passassem a selecionar o material a ser 

armazenado e o tratassem de acordo com processos de sistematização para 

torna-los possível a quem necessitasse. [...] o fenômeno da chamada 

“explosão documentária” ou “explosão da informação” aumentou em 

tamanho e complexidade, afetando alunos e pesquisadores que se deparam 

com um número cada vez maior de trabalhos publicados e informações sobre 

sua especialidade. Entre os problemas que enfrentam, talvez um dos maiores 

seja selecionar a literatura pertinente entre milhares de publicações 

existentes. 

 

 Porém, a abordagem do tema proposto não oferece ampla bibliografia como 

descreve Ida Stumpf. Os livros pesquisados na biblioteca da instituição não foram 

suficientes para dar conta de embasar o tema de pesquisa proposto. Foi necessária a 

busca de material digital em sítios específicos de comunicação e jornalismo, conforme 

citados no capítulo das referências bibliográficas. Quanto maior o número de leitura, 

mas fácil é a seleção do que pode ser útil e do que pode ser descartado: 

 

À medida que o indivíduo vai lendo sobre o assunto de seu interesse, começa 

a identificar conceitos que se relacionam até chegar a uma formulação 

objetiva e clara do problema que irá investigar. De tudo aquilo que leu, 

muitas ideias serão mantidas, enquanto outras serão abandonadas (STUMPF, 

2005, p. 22). 

 

 A literatura sobre a informação no campo do jornalismo é baseada nas teorias de 

Pierre Bourdieu e Nelson Traquina, se apropriando dos conceitos de informação de 



40 

 

Maurice Moillaud e Patrick Charaudeau. Esses conceitos fomentam a natureza da 

pesquisa qualitativa legitima das pesquisas em comunicação. 

 

2.1.2 Natureza da pesquisa  

 

 Os objetivos dessa monografia constituem procedimentos analíticos próprios da 

pesquisa em ciências sociais e em comunicação. Por em prática esses procedimentos 

fundamenta-se basicamente em transformar um discurso em outro ou conforme define 

Epstein (2005, p. 25). 

 

[...] seja “interpretando” o discurso original através de um segundo discurso 

na mesma linguagem do primeiro [...], seja “traduzindo” o primeiro discurso 

em um segundo (pelo menos parcialmente) numa linguagem distinta e 

específica (conceitos específicos de uma ciência, linguagem matemática, 

etc.).  

 

 O procedimento adequado para dar conta de investigar o objeto é de natureza 

qualitativa, própria das ciências sociais. Justifica-se por priorizar a formação e estrutura 

do corpus e a sua interpretação. O método escolhido para dar conta do problema é a 

análise imagética das fotografias, esse processo enquadra-se na definição qualitativa por 

permitir a interpretação de um discurso – o texto imagético – em outro – o texto escrito. 

 

2.1.3 Análise imagética 

 

 O ato de perceber as imagens é uma forma natural de comunicação entre os seres 

humanos. A fotografia no jornalismo impresso aprimora essa técnica comunicacional 

selecionando informações imagéticas e construindo uma mensagem, transformando 

acontecimentos em fatos.  

 

[...] interessa à Análise da Imagem compreender as mensagens visuais como 

produtos comunicacionais, especialmente aquelas inseridas em meios de 

comunicação de massa: fotografias impressas em jornais, anúncios 

publicitários, filmes, imagens difundidas pela televisão ou ainda disponíveis 

na internet (COUTINHO, 2005, p. 330).  

 

 Isso porque as fotografias, apesar de não serem elementos neutros, documentam 

historicamente as formas de mostrar o mundo e como a cultura de determinada época se 

difunde em uma determinada sociedade. Sabe-se que os jornais impressos utilizam-se 
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da imagem para significar linguagem jornalística e também ilustração. Trazendo os 

conceitos de Buitoni (2011) sobre fotografia jornalística e fotografia ilustração pode-se 

interpretar as imagens selecionadas como corpus dessa pesquisa através das etapas da 

análise imagética.  

 A primeira etapa é a transposição de códigos visuais em signos linguísticos, ou 

seja, a leitura, chamada por Coutinho (2005, p.334) de “transcodificação midiática”. A 

segunda é a interpretação. Nessa fase enquadram-se as imagens dentre as linguagens 

determinadas, enquadramento, ângulo, composição, luz, foco de atenção, lente objetiva 

usada na captação e quais objetos são simbolizantes dentro da composição. É também 

na análise que se salienta a informação presente no texto imagético e suas formas de 

interpretação. 

 Para realização de tal estudo, foram escolhidas quatro capas do Diário 2 . 

Primeiramente foi escolhido o mês de Agosto de 2013 baseada na Lei Municipal 5.557 

do ano de 2011 que define através do artigo 8º, LXXX, alínea (b) o mês de agosto como 

o mês da cultura. As capas foram selecionadas por apresentarem pautas relativas a 

cidade de Santa Maria. Dentre estas, foram escolhidas duas do tipo fotojornalística e 

duas do tipo fotoilustração. 

 A terceira etapa é a de conclusão ou finalização da análise, onde a classificação 

entre a fotografia jornalística ou ilustrativa se torna clara e de maneira aprofundada 

através das informações identificadas nas capas. 
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3  ANALISANDO A CONSTRUÇÃO DA INFORMAÇÃO NAS FOTOGRAFIAS 

DE IMPRENSA DO CADERNO 2, DO DIÁRIO DE SANTA MARIA ENTRE O 

JORNALÍSTICO E O ILUSTRATIVO 

 Para as análises a seguir foram selecionadas quatro capas do caderno Diário2, do 

Jornal de Diário de Santa Maria, a partir da metodologia proposta, baseada nas teorias 

até aqui discutidas. 

 A primeira fotografia, de Claudio Vaz, foi publicada no dia 01 de agosto de 

2013, numa quinta-feira. 

 

 

Figura 7 - Fotografia publicada na capa do Diário 2 em 01 de agosto de 2013. Fonte: 

www.diariosm.com.br 

 

 Ao fundo aparecem dois edifícios com diversas janelas e o chão em declive 

coberto com grama, formando um cenário urbano. No segundo plano as árvores, em sua 

grande maioria, sem folhas indicam uma estação fria, mas que recebem a luz do sol, 

vinda de trás para frente da foto, projetando as sombras dos quatro rapazes em 

movimento. Uma linha diagonal é formada pelo piso de concreto, do canto inferior 

esquerdo para o superior direito.  
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 O primeiro homem que está maior na foto, portanto mais perto da objetiva, usa 

óculos escuros espelhados, veste uma jaqueta vermelha, uma calça jeans e um tênis 

marrom. Sua pele é branca e seu cabelo de cor castanha, assim como a barba. Seus 

braços e pernas devido ao alinhamento que apresentam indicam estar em movimento 

para frente, sua perna esquerda e braço direito estão à frente de seu corpo ao contrário 

da perna direita, que está apoiada no chão e seu braço esquerdo um pouco atrás de seu 

corpo. Sua cabeça está virada para frente, e ele não olha diretamente para a lente. O 

segundo, que está atrás dele seguindo a perspectiva fotográfica, usa um boné preto, 

jaqueta preta, calças e cinto marrons, também de tênis, possui barba maior e mais 

cerrada que o apresentado por primeiro. Este ainda olha diretamente para a câmera e 

ainda aponta para a mesma com ambas as mãos. Essa característica remete ao conceito 

proposto por Jorge Pedro Sousa de foto retrato posado apresentado no referencial 

teórico, onde a principal característica é o retratado estar olhando para o fotógrafo, ou 

seja, a pessoa sabe que está sendo fotografada. O terceiro homem está vestido com um 

blusão preto, calças jeans pretas, tênis preto e usa óculos escuros. Está com os dois 

braços dobrados para cima, formando um ângulo de 90 graus. O último homem veste 

jeans na cor azul, tênis, abrigo cinza, boné preto com um detalhe na cor branca na parte 

frontal e usa óculos escuros, assim como o terceiro. A posição de suas pernas fornece a 

ideia de estar em movimento assim como os demais e não faz nenhuma expressão 

significativa, contrapondo os dois homens do centro da imagem. 

 O enquadramento escolhido pelo fotógrafo é horizontal, e o ângulo é reto em 

relação à superfície e de 45 graus em relação aos personagens. O plano geral possibilita 

mostrar o ambiente em que estão inseridos os homens retratados, nesse caso um cenário 

urbano integrado com a vegetação local formando em sua composição um retrato de 

grupo. A luz é natural, solar e pelo horário e posição projeta as sombras para o chão e 

para frente da imagem extrapolando os limites do enquadramento, dando a sensação de 

continuidade. O principal foco está associado diretamente ao rapaz que aponta para a 

câmera, seguido do rapaz que está com os braços erguidos.  

 Pela falta de distorção, pode-se inferir que foi utilizada uma lente de 50 mm, que 

imita o ângulo de visão do olho humano. Essa lente tem como principal característica 

conservar a proporcionalidade entre o objeto real e o fotografado.  

 O fotógrafo, ao planejar essa imagem, e por isso a fotografia enquadra-se na 

divisão de Buitoni como fotoilustração, valoriza o domínio cultural do seu leitor. Ele faz 
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uma releitura de uma foto da banda The Beatles, ícone para o gênero musical rock and 

roll, dos anos 1960 - figura 8. Essa fotografia foi capa do álbum Abbey Road
12

 lançado 

em 1969.  

 

Figura 8 - Capa do disco Abbey Road da banda The Beatles. Fonte: www.thebeatles.com 

 

 Ao fazer a associação direta das duas imagens define-se que os rapazes 

apresentados na capa do Diário 2 são integrantes de uma banda de rock e que estão a 

apresentar-se a comunidade santa-mariense com algum objetivo.  

 A fotografia ilustrativa registra uma cena em cores dando vivacidade a 

composição. Pode-se observar que todos os personagens estão de cabeça erguida. Essa 

postura conota uma posição de domínio diante de tal situação e por saberem que estão 

sendo retratados, os retratados se põe de tal forma diante da câmera intencionalmente.  

 A ideia de estarem em movimento dá a impressão de que os integrantes irão, 

posteriormente à captação, seguir em frente. Essa mensagem traz consigo o viés 

ideológico do fotógrafo e do veículo, pois o impresso não somente está mostrando a 

banda, como também apostando no seu sucesso duradouro. 

 Por fim, cabe dizer que ao pensar o jornalismo cultural a fotografia ilustrativa 

em análise comprova as teorias revisadas e que a construção de suas informações se dá 

de forma diferenciada e influenciada pelos campos de conhecimento comuns entre o 

leitor, o fotógrafo e o editor. 

                                                 
12

A palavra abbey tem origem latina e significa pai, foi utilizada também pela igreja católica para 

designar comunidades monásticas. A palavra road significa estrada, portanto pode-se traduzir a expressão 

como comunidade da estrada.  

http://www.thebeatles.com/


45 

 

 

 A segunda fotografia da análise, de autoria do fotógrafo Estevan Garcia, foi 

publicada no dia 13 de agosto de 2013, numa terça-feira.  

 

 

Figura 9 - Fotografia publicada na capa Do Diário 2, em 13 de agosto de 2013. Fonte: 

www.diariosm.com.br 

 

 A fotografia mostra o cenário de um palco de teatro. A cor preta predomina no 

plano de fundo, sobrepondo ao laranja predominante no primeiro plano. O piso de 

madeira projeta as sombras dos personagens, indicando uma iluminação artificial de 

cima para baixo. Em cena estão presentes quatro atores. O homem ao fundo está 

disposto perpendicularmente à câmera, com o tronco virado ligeiramente de costas para 

a plateia. Seus braços estão erguidos como se tentasse tocar a representação de uma 

estátua sobreposta a um pedestal de madeira. A estátua é na verdade uma representação 

humana em forma de esqueleto.  
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 À direita e um pouco à frente do primeiro homem descrito, estão dispostos três 

personagens. O homem da esquerda está sentado ao chão e abraça uma das pernas do 

personagem central. O personagem central encontra-se sentado a uma cadeira, com a 

cabeça e grande parte de seu corpo, cobertas por uma espécie de manto na cor laranja. O 

terceiro ator em cena, a mulher à direita, também está abraçada a uma das pernas do ator 

central, entretanto diferente do homem à esquerda, encontra-se de joelhos e possui um 

olhar marcante de maneira desconfiada em relação ao ator a sua frente.  

 O enquadramento dessa fotografia é vertical. Toda a parte escura serve como 

apêndice para a inserção de elementos gráficos próprios da diagramação. Nesse plano 

foram anexados o título, subtítulo, logomarca do segundo caderno – Diario 2 – e uma 

caixa de apoio com o serviço da peça – local, horário, sinopse e valores de ingresso.  

 O ângulo é paralelo em relação à superfície, neste caso o palco. O quadro simula 

a visão do espectador sentado como se estivesse exatamente nas cadeiras centrais da 

plateia. A imagem não apresenta distorção, indicando o uso de uma objetiva que simula 

o olho humano, ou seja, uma lente de 50 mm.  

 A iluminação é artificial e procura retratar a que fora produzida para o 

espetáculo com dois focos; sendo um de cima para baixo projetando as sombras dos 

elementos presentes no palco e outro, que ilumina de frente os atores no sentido da 

plateia para o palco.  

 Os objetos em cena inferem um cenário simples. Um pedestal com uma estátua 

ao fundo e uma cadeira no centro. Aquele transmite a ideia de idolatria perante o gestual 

do homem disposto ao seu lado com as mãos que fornecem uma ideia de adoração e 

tentativa de alcance. Já a cadeira é ocupada por um personagem coberto, que está 

amarrado a ela, como se pode confirmar observando as tiras com nós que envolvem os 

seus tornozelos ao objeto. O pano laranja que cobre o personagem é o foco principal da 

fotografia, que remete ao imaginário de quem o observa. Quem está por detrás do pano? 

E por que este personagem está coberto e amarrado de tal forma?  

 Através da regra dos terços apresentada por Jorge Pedro Sousa pode-se verificar 

que os principais elementos estão no meio inferior do quadro. A fotografia de imprensa 

aqui analisada reproduz o instante em que a peça está sendo encenada ao público, ou 

seja, se trata de uma fotografia jornalística por excelência. Conforme Buitoni, o 

jornalístico está na dimensão temporal e por isso no momento único em que o mesmo 

está ocorrendo. A informação está exatamente no instante captado e não abre 
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precedentes para diversas interpretações. Informar significa dizer que o teatro em 

questão está acontecendo e a disposição de quem se interesse em assistí-lo. 

 

 A terceira fotografia é de autoria de Jean Pimentel e foi publicada numa 

segunda-feira, dia 26 de agosto de 2013. 

 

 

Figura 10 - Fotografia publicada na capa do Diário 2 de 26 de agosto de 2013. Fonte: 

www.diariosm.com.br 

 

 A imagem em questão retrata uma mulher adulta que olha diretamente para a 

lente que a observa no canto esquerdo da foto. Esta sorrindo, demonstra confiança em si 

mesma. Seu olhar transmite tranquilidade e ao mesmo tempo determinação. Essa 

personagem veste uma camisa estampada e um casaco de cor escura com ombros 

volumosos. Em suas orelhas pode-se observar o uso de brincos de argolas grandes e seu 

rosto com traços definidos pela maquiagem utilizada em seus olhos, sobrancelha 

delineada e batom vermelho. Seus cabelos são lisos, compridos e com mechas de cor 

mais clara que em sua raiz. Ao seu lado, portanto do lado direito da fotografia, está 

disposta uma pintura que apresenta metade de um rosto feminino na cor amarela, com 

cabelos azuis e boca vermelha. A parte do quadro que une as duas faces, a mulher adulta 

e a pintura do rosto feminino está desfocada e possui uma espécie de linha que traça 

exatamente o meio da foto formada ainda por diversas cores.  

http://www.diariosm.com.br/
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 O enquadramento é horizontal e contrasta as duas faces, a real e a reproduzida 

no quadro dando equilíbrio a composição. O uso das cores vivas contribui para a 

harmonia da fotografia do tipo retrato posado. Ao observar os dois rostos em questão, 

pode-se inferir que um é complemento do outro, assim como tanto um quanto o outro 

são de uma mesma pessoa: a mulher retratada. A cor amarela transmite energia e em 

associação com o vermelho intensifica a ideia de otimismo, criatividade e descontração. 

O vermelho dos lábios seduz o observador, transmite liderança, poder e dinamismo. O 

azul, cor que predomina a margem direita da fotografia, não por acaso é a nuance dos 

cabelos. Esse pigmento simboliza o raciocínio lógico e a clareza mental, além de 

sustentar a ideia de segurança e por isso tranquilidade e paz espiritual. 

  A pouca profundidade de campo remete ao uso de uma lente tele-objetiva de até 

200 mm, chamada também de meia-tele. A principal característica desse tipo de lente é 

a pouca profundidade de campo, o que é perceptível do desfoque do lado direito, porque 

a pintura está disposta mais distante da lente do que a personagem.  

 A iluminação é artificial, provavelmente disparada por um flash. É perceptível 

que o rosto da personagem não projeta sombra para nenhum dos lados, o que infere num 

disparo frontal, usualmente explorado pelos fotógrafos quando a luz ambiente não é 

suficiente para a captação da imagem.  

 A fotografia pode ser classificada como ilustrativa, conforme definição de 

Buitoni (2011) sobre a dimensão espacial que é a organização da superfície da imagem, 

ou seja, sua composição: linhas, volumes, luminosidade, cores, contrastes, texturas, etc. 

Jorge Pedro Sousa (2004, p. 97), salienta ainda sobre a classificação de uma fotografia 

do tipo retrato “consiste em procurar não apenas mostrar a faceta física exterior da 

pessoa ou do grupo em causa, mas também em evidenciar um traço da sua 

personalidade”.  

 As duas definições, tanto de fotografia ilustrativa quanto do tipo retrato estão de 

acordo com a imagem analisada. O plano americano, corte do busto para cima, é típico 

do retrato individual. Essa classificação, dentro do jornalismo cultural é reconhecida 

como uma fotografia perfil. Através dela pode-se delinear a personalidade do 

entrevistado. Na análise em questão pode-se concluir que a senhora perfilada é uma 

artista plástica e que o quadro que a acompanha foi criado por ela mesma. Como 

informação secundária pode-se dizer que talvez seja um autorretrato, ou que o fotógrafo, 

dentre todos os quadros, selecionou esse para melhor representá-la. 
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 A quarta e última fotografia analisada foi publicada numa quinta-feira, 29 de 

agosto de 2013, e é de autoria do fotógrafo Eduardo Ramos. 

 

 

Figura 11 - Fotografia publicada na capa do Diário 2 em 29 de agosto de 2013. Fonte: 

www.diariosm.com.br 

 

 A quarta foto em análise traz dois palhaços como foco de atenção. Eles vestem 

roupas coloridas, estão maquiados e situam-se em frente a uma igreja. O palhaço, que 

está em pé, carrega em um carrinho de mão enferrujado a palhaça que está sentada e 

com um buquê de flores nas mãos. Ao fundo pode-se observar no canto direito inferior 

algumas árvores e mais acima o céu azul com diversas nuvens. Em segundo plano, atrás 

dos palhaços, fica a igreja que está simbolizada através de sua janela em forma de 

crucifixo. Os dois personagens expressam felicidade, ambos sorrindo um para o outro. 

Pode-se inferir que são recém-casados, por estarem em frente à igreja e porque a 

personagem feminina além das flores está usando um véu de noiva. 

 O enquadramento da fotografia é horizontal, com ângulo classificado como 

contra-plongé ou câmera baixa. Essa tomada fotográfica visa valorizar os personagens 

http://www.diariosm.com.br/
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enquadrados. A composição explora as cores quentes como vermelho e rosa e também o 

verde como símbolo de esperança e confiança. A iluminação é natural, e os raios solares 

incidem do canto superior esquerdo para o canto inferior direito, projetando as sombras 

dos elementos fotográficos no chão, em linha reta da esquerda para a direita. A partir 

dessa projeção pode-se inferir que a câmera faz um ângulo de 45 graus em relação ao 

cenário.  

 O carrinho de mão traz comicidade à composição, por não ser um elemento 

comum de transportar noivas. Porém ao se tratar de uma encenação de palhaços é 

totalmente aceitável assim como as flores provavelmente de plástico. A objetiva grande-

angular, inferior a 50 mm, distorce levemente as margens da imagem gerando um 

abaulamento, trazendo para o centro os elementos principais. 

 O cenário urbano informa ao público leitor o local onde acontece a encenação, 

criando a relação de identidade com quem conhece o local. O plano de conjunto como 

define Sousa (2004, p.67), “planos gerais mais fechados, onde se distinguem os 

intervenientes da ação e a própria ação com facilidade por inteiro” informa a união e 

felicidade do casal.  

 A fotografia é classificada como jornalística, conforme define Buitoni (2011, 

p.90) por ser de “relevância social e política” e por ter “relação com a atualidade e um 

caráter noticioso [...] Do mesmo modo, o instantâneo costuma agregar qualidade 

informativa”. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa monografia teve por objetivo refletir sobre a fotografia de imprensa e sua 

contribuição para o jornalismo cultural. Desta forma buscou-se compreender como se dá 

a construção da informação na fotografia de imprensa do Diário 2, do jornal Diário de 

Santa Maria através de objetivos específicos traçados a fim de definir o conceito de 

informação no campo do jornalismo, verificar e apontar as características e divisões da 

fotografia de imprensa, apontar as características do jornalismo cultural, verificar quais 

as linguagens fotográficas mais utilizadas no jornalismo cultural, analisar como se dá a 

construção da informação das fotografias do Diário 2 a partir da linguagem fotográfica. 

Sob tais perspectivas, as reflexões realizadas resultaram na constatação de que a 

informação se faz presente nas duas principais classificações apresentadas neste 

trabalho, a fotografia jornalística e a fotografia ilustrativa. Porém cada uma se apropria 

da linguagem fotográfica de forma única.  

As fotojornalísticas se apropriam fundamentalmente do instante em que 

acontecem, ao contrário da fotoilustração que utiliza a composição bem trabalhada com 

cores, e elementos simbolizantes para informar.  

No jornalismo cultural a fotografia informa sobre cultura e sua linguagem muitas 

vezes baseia-se no conhecimento prévio do leitor e também no campo de conhecimento 

do próprio fotógrafo.  

O campo jornalístico utiliza-se da fotografia como dispositivo fundamental para 

a informação e a cada interpretação imagética pode-se observar novas informações, 

tornando uma análise passível de várias interpretações.  

Essa pesquisa procurou contribuir para o campo de conhecimento da fotografia 

de imprensa no jornalismo cultural, cuja bibliografia atualmente não está presente de 

forma significativa no meio acadêmico. Motivo pelo qual tal estudo fez-se relevante e 

tornando-o possível de novos estudos que venham agregar ainda mais esta área de 

conhecimento.  

O jornalismo cultural também permite ao fotógrafo “brincar” com as fotografias 

e pautas. Se o tema de uma pauta sai de um release, o profissional terá 

consequentemente mais tempo para pensar e compor uma imagem. Já se o tema 

proposto é factual, como a cobertura de um evento, por exemplo, o fotógrafo terá de 

compor a imagem no momento exato e com os elementos disponíveis no local.  
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Há que se discutir também duas questões importantes, que podem vir a ser temas 

de novas pesquisas, como a formação do fotógrafo na editoria de cultura e se algumas 

fotografias seriam gêneros híbridos . Se o profissional é um jornalista ele terá mais 

elementos, técnicas e conhecimento prévio para a criação? Esse profissional deverá criar 

fotografias esteticamente mais elaboradas?  

Já na questão de gêneros híbridos existem algumas imagens que são previamente 

solicitadas pelo editor e montadas passando a sensação para o leitor de que foi feita de 

maneira espontânea. Essas imagens então apresentam as duas características 

apresentadas nessa pesquisa. Elas são factuais, jornalísticas, portanto, por retratarem o 

momento em que está acontecendo o fato e os retratados não olham para a câmera. 

Porém eles sabem que estão sendo fotografados e que essa imagem estará estampada 

consequentemente no jornal, como é o caso da última fotografia analisada. Existiria 

então um gênero ainda não mencionado pelos pesquisadores? Existe um gênero híbrido 

na fotografia? Que pode ser tanto jornalística quanto ilustrativa? Essas questões ficam 

para futuras pesquisas.  
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6  ANEXOS 

 

6.1 Capas do Diário 2 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/definicao/ingles-portugues/feature%20_448928.html
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