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RESUMO  

 

O presente trabalho monográfico tem como objetivo entender qual o valor de informação que 

cada elemento da linguagem fotográfica informa e de forma isto ocorre. Apoiada 

principalmente em Jorge Pedro Sousa,foi feito uma análise de quatro imagens, dentre 

cinquenta e três fotos publicadas na plataforma online do site Folha de São Paulo no dia doze 

de setembro de dois mil e onze, um dia depois de quando fez dez anos do atentado de onze de 

setembro. Foi possível através de uma análise de conteúdo avaliar os elementos presentes nas 

fotografias e como cada um deles gera sentido e produz informação em cada imagem. Foi 

feito um breve resumo da história da fotografia, informação no campo do jornalismo. O 

problema de pesquisa pode ser resumido na questão “Como cada elemento da linguagem 

fotográfica, como, por exemplo, luz, enquadramento, cor, linhas, planos e elementos são 

capazes de passar uma informação através de uma imagem fotográfica?”. 

 

Palavras-chave: Folha de São Paulo. Fotografia. Fotojornalismo. Informação. 

 

ABSTRACT 

This monograph aims to understand what the value of each element of information that 

informs photographic language and form it occurs. Backed primarily Jorge Pedro Sousa, an 

analysis was made of four images, among fifty-three photos published in the online platform 

the site Folha de Sao Paulo on September 12, two thousand and eleven, a day after when he 

made ten years attack of September 11. It was possible through a content analysis to evaluate 

the elements present in the photographs and how each generates sense and produces 

information in each image. It made a brief summary of the history of photography, 

information in the field of journalism. The search problem can be summarized by the question 

"How each element of the photographic language, such as light frame, color, lines, planes and 

elements are able to pass information through one of a photographic image?”. 

Keywords: Folha de São Paulo. Press photography. Aesthetic value. Information. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como tema o valor da informação presente em fotografias jornalísticas 

publicadas na imprensa. Para a realização deste trabalho foram escolhidas quatro fotografias 

dentre uma galeria de cinquenta e três, disponibilizadas na plataforma online do jornal Folha 

de São Paulo, no dia doze de setembro de dois mil e onze, um dia após a cerimônia de 

homenagem às vítimas nos dez anos dos atentados terroristas nos Estados Unidos. As 

fotografias não são de autoria dos fotográfos do jornal, e sim de agências americanas, 

compradas e veiculadas pelo jornal Folha de São Paulo.  

A cerimônia ocorreu no marco zero, local exato onde ficavam as Torres Gêmeas, contou 

com a presença de Barack Obama e Michelle Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos 

George Bush e sua esposa Laura Bush, além de alguns dos familiares das quase três mil 

vítmas do atentado. 

O presente trabalho monográfico tem como objetivo entender qual o valor de 

informação que cada elemento da linguagem fotográfica informa e de forma isto ocorre. Os 

objetivos específicos são estudar os principais elementos da fotografia de imprensa; analisar a 

presença desses elementos nas fotos escolhidas. 

O problema de pesquisa pode ser resumido na questão “Como cada elemento da 

linguagem fotográfica, como, por exemplo, luz, enquadramento, cor, linhas, planos e 

elementos são capazes de passar uma informação através de uma imagem fotográfica?”. 

A escolha do objeto de análise se justifica pela linguagem de fotos que o editorial usa, 

que foge ao “padrão” de fotografia de imprensa que estamos tão acostumados, é possível 

notarmos uma nova linguagem nas imagens. Uma linguagem capaz de informar através de um 

senso estético. Embora os jornais venham mudando sua linguagem fotográfica, ainda é raro 

vermos fotos tão diferenciadas em nosso dia-a-dia. Optei pela galeria de imagens, e não jornal 

impresso porque foi onde me chamou a atenção, inclusive pela quantidade de fotografias 

publicadas, cinquenta e três fotos é um grande número.  

Sempre apresentei um interesse muito grande pela área do fotojornalismo, desde o 

inicio do curso exercitei esta atividade, no começo participei cerca de um ano e meio do 

Núcleo de Fotografia e Memória da Unifra, logo depois fiz um breve estágio na Assessoria de 

Comunicação da Unifra, como fotógrafa, saindo então para meu atual estágio no Diário de 

Santa Maria, como estagiária da editoria de fotografia, todas essas experiências me 
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proporcionaram e proporcionam um aprendizado muito grande. E me proporcionou ter certeza 

de alguma coisa: pretendo seguir a carreira de fotojornalista, apenas.  

Foi inclusive no Núcleo de Fotografia da Unifra observando fotos de jornais que 

encontrei meu tema para a realização deste trabalho. No mesmo momento me chamou a 

atenção o esteticismo das imagens, pois apresentavam uma linguagem até então nova para 

mim, pouco vista. Então surgiu a curiosidade de como a fotografia pode informar atráves dos 

elementos fotograficos.  

Como metodologia foi realizada uma análise de conteúdo em que as quatro fotografias 

tiveram sua composição e linguagem analisadas a partir dos elementos apresentados por 

Sousa, (1994), buscando observar como enquadramento, pontos, linhas, entre outros são 

capazes de informar o leitor, de que forma cada elemento é capaz de produzir certa 

informação.  

A escolha das quatro fotografias dentre as cinquenta e três foi pessoal, escolhi as que 

condiderava que possuia uma linguagem fotografica diferente com valor informativo e 

estético. Optei por analisar as imagens que possuiam os elementos mais evidenciados.  

Para desenvolver este trabalho foi necessário fazer um breve apanhado para um maior 

entendimento e compreensão sobre alguns conceitos de informação, fotografia, e alguns 

outros conceitos que a envolvem, como enquadramento, composição, linhas, planos, entre 

outros. Buscou-se também, um histórico dos atentados do 11 de setembro, e da cerimônia de 

homenagem dos dez anos desta tragédia.  

O trabalho está divido em três capítulos. No primeiro, é abordado a fotografia no 

jornalismo, a informação no campo do jornalismo, a informação jornalística na fotografia, 

histórico da fotografia e elementos da fotorafia de imprensa.  

No segundo, abordamos a metodologia, análise de conteúdo e as categorias de análise. 

Por fim, no terceiro capítulo falamos sobre as informações nas imagens selecionadas, sobre os 

atentados do 11 de setembro, as imagens selecionadas, e as análises das imagens.  

Através de um estudo da linguagem fotográfica foi possível fazer uma análise sobre 

como os elementos de cada fotografia seriam capazes de informar o leitor.  
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1. A FOTOGRAFIA NO JORNALISMO 

 

Este capítulo tem como objetivo abordar assuntos como informação no campo do 

jornalismo, um breve apanhado da história da fotografia, elementos da fotografia de imprensa. 

 

 

1.1 Informação no Campo do Jornalismo 

 

Informação é um termo que pode ter muitos significados dependendo do contexto, mas 

está relacionada com alguns conceitos como comunicação, símbolos, dados, conhecimento, 

verdade e mensagem. Segundo Claude Shannon (2001): “a informação está presente sempre 

que um sinal é transmitido de um lugar para outro”. Já para Valdemar Setzer (1940), a  

informação é uma abstração informal, pois não pode ser formalizada por uma teoria lógica ou 

matemática, que está na mente de alguém, com uma representação de algo significativo para 

essa pessoa. 

Bukland (1991, p.351-360) identifica três usos principais da palavra informação: 

informação como conhecimento, informação como processo, informação como coisa. Como 

processo a informação muda o conhecimento de alguém. Ação de relatar ou o fato de começar 

a relatar algo caracteriza a informação como processo, é o ato de informar um objeto, um 

documento, um dado.  Já a informação como conhecimento refere-se a algum fato, assunto ou 

evento dado como notícia, que reflete no conhecimento, não podendo ser tocado ou medido. 

A informação como coisa faz referência aos objetos que são considerados como sendo 

informativos em sua forma física, tais como dado e os documentos expressos, descritos ou 

representados por alguma forma física como sinal, o texto ou a comunicação desses.  

A informação pode se expandir ser completada, é capaz de ser substituída e 

compartilhada. Não podemos confundir informação com conhecimento, são conceitos 

diferentes. O conhecimento depende da informação, mas nem toda informação é 

conhecimento, esta pode ser falsa, um conhecimento não. Se a informação for verdadeira ela 

se transformará em conhecimento.  

 

O objetivo que move a atividade jornalística, portanto, é a informação, não o 

conhecimento. O jornalismo torna público, isto é, dá a conhecer, informações que de 

outra forma permaneceriam opacas. É o leitor ou telespectador que, de fato, adquire 

conhecimento ao receber e processar informações corretas, através das quais pode 

formar representações verdadeiras da realidade, ou seja, ter crenças verdadeiras e 

justificadas. (TAMBOSI, 2005, p. 36.) 
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A internet facilitou a comunicação convergindo diversas mídias num mesmo 

ambiente, nela é possível ter acesso à televisão, rádio, e jornal por exemplo. O jornal impresso 

que diante desta novidade foi questionado seu fim, sabemos que ele não acabará pelo fato de 

as pessoas lerem as notícias na internet, grande parte da população ainda prefere ler no papel, 

e ter uma página online do periódico pode abranger ainda mais leitores, pois é mais fácil e 

rápido, além disso, o jornal online não tem limitações de espaço para as matérias e as fotos, 

como é o caso da galeria que será analisada neste trabalho. Num jornal impresso apenas as 

fotos mais importantes são publicadas, neste caso do Folha de São Paulo, foi usada uma 

galeria de fotos, dificilmente teríamos acesso a essa galeria se não houvesse a plataforma 

online. 

 

 

1.1.1 A informação jornalística na fotografia 

 

A fotografia também é instrumento de informação, já que traz em si elementos de um 

determinado momento que já passou. Considerada um discurso imagético, ela poder ser “lida” 

e interpretada pelos receptores, assim como o texto verbal.  

São através das escolhas do fotógrafo que a foto passa a informação para o leitor, a 

seleção do real, com sua respectiva estética, de ângulos, enquadramentos, linhas, cores, 

elementos, entre outros, “monta” a composição fotográfica. A visão de mundo do fotógrafo 

influencia muito na composição dessa imagem, assim como sua história, ideologia, e sua 

bagagem cultural. A composição pode ser entendida como a disposição de elementos dentro 

da imagem, dando um significado à imagem.  

 A sensibilidade do fotojornalista é que define qual a mensagem que será passada 

naquela fotografia, o enquadramento da foto, por exemplo, diz muitas coisas, pois assim pode 

concentrar a atenção do observador no motivo e retirar da imagem coisas que desviem o olhar 

do que é importante. Além de sensibilidade, olhar, o fotojornalista precisa ser ágil e ter bons 

reflexos, pois os acontecimentos não estão imóveis, é preciso ser rápido para não perder o 

instante, que não irá se repetir. Segundo Lewis (1995, p.132-134) um dos erros mais comum 

ao se compor uma imagem é a inexistência de um ponto focal forte que pode ser o resultado 

da indecisão do fotógrafo sobre qual a mensagem ele quer passar. 
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                          Compor uma imagem no calor de determinadas situações também não é fácil. Os 

fotojornalistas trabalham com base numa linguagem de instantes, procurando 

condensar num ou em vários instantes “congelados” nas imagens fotográficas, toda 

essência de um acontecimento e seu significado. (SOUSA, 1994, p.35) 

 

 

Para Sousa, o fotojornalismo é entendido como a “(...) atividade que pode informar, 

contextualizar, oferecer conhecimento, formar, esclarecer ou marcar pontos de vista (opinar) 

através da fotografia de acontecimentos e da cobertura de assuntos de interesse jornalístico” 

(SOUSA, 2000, p. 12 – 13).   

O público que “lê” a fotografia deve ter um olhar mais atento sobre a imagem, para 

conseguir entender o contexto, deve ter atenção com a composição para se chegar a uma 

conclusão do que exatamente a foto está passando. Pessoas totalmente leigas no assunto, 

podem olhar a fotografia e entender menos, ou até mesmo nada do que está sendo passado, do 

que alguém que possua mais conhecimentos e uma maior bagagem cultural.  

Em 1904, com o aparecimento do primeiro tablóide fotográfico, o Daily Mirror, “as 

fotografias deixaram de ser secundarizadas como ilustrações do texto para serem uma 

categoria tão importante quanto a componente escrita” (SOUSA, 2004). A fotografia abriu 

uma janela para o mundo, pois com ela começou a ser possível ver o que acontece em outras 

cidades, estados e países, não apenas na sua rua, seu bairro. Segundo Kossoy (2003), “o 

mundo tornou-se “familiar”, após o advento da fotografia, o homem passou a ter 

conhecimento mais preciso e amplo de outras realidades.”. 

 

Com a Revolução Industrial verifica-se um enorme desenvolvimento das ciências: 

surge naquele processo de transformação econômica, social e cultural uma série de 

invenções que viram influir decisivamente nos rumos da história moderna. A 

fotografia, uma das invenções que ocorre naquele contexto, teria papel fundamental 

enquanto possibilidade inovadora de informação e conhecimento, instrumento de 

apoio a pesquisa nos diferentes campos da ciência e também como forma de 

expressão artística. (KOSSOY, 2003, p.25) 
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1.1.2 Histórico da fotografia 

 

Segundo Jorge Pedro Sousa (1994) “a fotografia nasceu no século XIX, beneficiando-

se de descobertas e inventos anteriores, como as câmaras escura e clara, provocando uma 

crise de readaptação no universo da arte representacional”.  Questões como o fim da pintura e 

a banalização do registro da realidade foram discutidas, porém nenhum dos fatos acabou se 

concretizando, e a fotografia pode ter ajudado a pintura se libertar do realismo.  O retrato de 

pessoas copiou as poses e os cenários que a pintura usava, a fotografia foi pensada como uma 

extensão da pintura. Quando a câmera foi apontada para um acontecimento, com a intenção 

de fazer um testemunho, e mostrar ao público para provar algo, foi os primeiros indícios do 

que mais tarde seria o fotojornalismo.  

 

Nos Estados Unidos, a primeira fotografia de um acontecimento público foi 

realizada em 1844. Trata-se de um daguerreótipo da autoria de William e Fredecrik 

Langenheim, mostrando uma multidão reunida em Filadélfia por ocasião da eclosão 

de uma série de motins anti-imigração. (SOUSA, 1998, p.26) 

 

 

 

 Sousa relembra uma das primeiras fotografias de acontecimentos, foi em 1842, o 

daguerreótipo registrou as consequências de um incêndio que destruiu um bairro de 

Hamburgo, na Alemanha, realizado por Carl Fiedrich Stelzner. Mais tarde em 1844, nos 

Estados Unidos, a primeira fotografia de um acontecimento público, um daguerreótipo de 

William e Fredecrik Langenheim, mostra uma multidão na cidade de Filadélfia, uma série de 

motins anti-imigração.  

Uma necessidade por mudanças ocorria nesse século, e com a evolução da temática no 

século XIX é acompanhada de conquistas técnicas, entre elas a diminuição dos tempos de 

exposição. Uma melhoria nas lentes também ocorreu, mudou-se a luminosidade, o que 

permitiu ao fotógrafo fazer fotos sem que as pessoas notassem sua presença, ganhando 

naturalidade e representou melhor a verdade. Por volta de 1854, mais uma evolução na 

fotografia, surge a fotografia “cartão de visita”, e o acesso fica mais fácil, através da 

diminuição dos preços, segundo Jorge Pedro Sousa, foi via popularização massiva que a 

imagem fotográfica que se começou a delinear um mercado para o fotojornalismo.  

A película fotográfica em forma de tira foi um invento de George Eastman e W. 

Walker que surge em 1884, facilitando a vida dos fotógrafos, pois é mais manipulável e mais 

fácil de transportar do que as chapas de metal, ou vidro. Quatro anos depois, em 1888, 

Eastman fabrica a câmara Kodak, e a fotografia torna-se popular. A frase lembrada até hoje 
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“You press the bottom. We do the rest!" ("Você Carrega no Botão. Nós Fazemos o Resto!") 

sustentou a campanha publicitária da Kodak na epóca.  

Mas é em 1910 que a fotografia jornalística aparece de fato, na França, no jornal 

Excelsior, de Pierre Lafitte, quatro a doze páginas desse jornal eram dedicas à fotografia, 

como informação, não apenas como ilustração. Porém somente após a Primeira Guerra 

Mundial, que as artes, letras e as ciências proliferam-se na Alemanha, o que tornam o país que 

possuí mais revistas ilustradas, e é durante os anos vinte e trinte que nascem os verdadeiros e 

modernos fotojornalistas. 

 
Os foto-repórteres modernos nasceram verdadeiramente nos anos vinte, sendo 

notáveis os nomes de Erich Salomon (1886 – 1944) e Felix H. Man (1893 - 1985), 

bem como uma série de imigrantes húngaros na Europa  que contribuíram para 

trazer pontuações originais ao médium  fotográfico: Lászlo Moholy – Nagy (1895 – 

1946) tornava-se um dos mestres Bauhaus, Martin Munkacsi (1896 – 1963) e 

Brassai (1899 – 1984) tingiam Paris, entre 1924 e 1925. (SOUSA, 2000, p.72) 

 

 

 

A fotografia não pousada teve como pai, Erich Solomon, um fotógrafo alemão que deu 

um grande impulso no fotojornalismo moderno, trabalhou com uma câmera de pequeno 

formato, versátil, registrou grandes momentos na política da época, deu uma nova vida a 

fotografia de imprensa. Fotografava de maneira viva e muitas vezes bem humorada. 

 Salomon iniciou um novo período da fotografia de imprensa: a imagem que cria o 

acontecimento e não só serve de auxilio ou ilustração para o texto. A fotografia passou ser  

construída a partir de uma ideologia existente:  

 
Jornais e revistas aproveitam as fotos para melhorar o aspecto gráfico ou 

informarem melhor, obrigando fotojornalistas a pensarem nas fotografias, tornando 

comuns as seqüências fotográficas, as foto-reportagens e o foto-ensaios. Alguns 

fotógrafos esforçavam-se mesmo por mostrar o quotidiano mais prosaico, como fez 

Kértesz com os camponeses bretões. (SOUSA, 2000, p.84) 

 

 

 

 Não esquecendo outro momento importante do fotojornalismo, em 1936 foi criada nos 

Estados Unidos, a revista Life, que permaneceu até o início dos anos setenta, reiterou a ideia 

do fotojornalismo de guerra, visto que o período de sua duração coincide com grandes 

batalhas como: Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial, conflitos na África, e 

também a Guerra do Vietnã.  

 Em Maio de 1947, Henri Cartier- Bresson, Robert Capa, David Seymor, George Rodger 

contrataram alguns fotógrafos e fundaram a agência cooperativa Magnum. Os quatro 
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fotógrafos queriam um meio que protegesse os direitos de autor sobre os negativos e lhes 

desse o controle editorial do uso das imagens. A Magnum continua até hoje defendendo os 

direitos de autor dos seus trabalhos, proíbe que seus clientes (jornais, revistas e outras 

publicações) cortem, copiem ou reproduzam as imagens sem a devida autorização.  

 Logo após surge a imprensa “cor de rosa”, revistas de fofocas e assuntos femininos, 

escândalos, revistas de moda, hoje os tão conhecidos Paparazzi. Nos anos sessenta o 

fotojornalismo estava focado ao sensacionalismo. Nessa mesma época, cria-se um vínculo 

muito forte entre fotógrafos e artistas plásticos. Muitos fotógrafos usam técnicas manuais de 

manipulação de imagens, como retoques e pinturas de negativos. Os artistas também passam a 

copiar a fotografia, e introduzem as fotos por meio de colagem em suas obras.  

No Brasil, a ditadura dificultava a ação dos jornalistas, controlando e censurando a 

imprensa. Muitas vezes, o gancho da matéria era a fotografia. Os acontecimentos diários eram 

registrados em lances e sequências, valorizavam-se os detalhes, o lado humano e os 

problemas urbanos, evitando-se a publicação de fotos sensacionalistas violentas e chocantes. 

O fim da ditadura permitiu que muitos periódicos ganhassem força e voltassem a 

produzir informações com mais tranquilidade. A década de 1980 ficou marcada pelo 

surgimento dos manuais de redação para sistematizar as ações do jornalismo e, no final da 

década, pelo nascimento do sistema digital de captação e transmissão de imagens. Uma das 

primeiras câmeras fotográficas digitais próprias para o fotojornalismo, a Fujix, foi fabricada 

pela Fujifilm, no Japão, em 1989, com capacidade para 21 fotos. 

 Na década de oitenta apareceu um dos grandes fotojornalistas da atualidade, James 

Nachtwey, da agência Magnum, se dedicou a fotografar guerras, conflitos e situações socias 

precárias. É considerado por muitos o mais corajoso fotojornalista, e que usa sua fotografia 

para documentar a desigualdade e conflitos sociais. Na mesma década, usava-se o retoque e a 

coloração nas fotografias, pois o fotógrafo precisou enfrentar o crescente número de 

amadores.  

A necessidade de confirmar a realidade e de realçar a experiência por meio de fotos 

é um consumismo estético em que todos, hoje, estão viciados. As sociedades 

industriais transformam seus cidadãos em dependentes de imagens, é a mais 

irresistível forma de poluição mental. Um pungente anseio de beleza, de um 

propósito para sondar abaixo da superfície, de uma redenção e delebração do corpo 

do mundo.  (SONTAG, 2008. p.34.) 

 

 

Desde os anos 1990, o fotojornalismo vem sofrendo transformações proporcionadas 

pela tecnologia digital, as principais a serem destacadas é a difusão da internet e dos 
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equipamentos digitais que possibilitou a transmissão on-line de textos e imagens. A primeira 

experiência de cobertura de um grande evento de fotojornalistas brasileiros (da Folha de S. 

Paulo) equipados com câmeras digitais se deu na Copa do Mundo de futebol de 1998. A 

praticidade e agilidade proporcionadas pelas câmeras digitais foram a maiores razões para que 

os veículos de comunicação adotem a tecnologia, especialmente em uma época em que tudo 

deve ser instantâneo. Uma questão importante também é a de que técnicas e conceitos do 

fotojornalismo estão tendo de se adaptar à nova forma de fotografar e, principalmente, ao 

surgimento das fotos feitas por amadores, que vêm sendo utilizadas pelos jornais.  

O jornalismo vem passando por mudanças, consequentemente o fotojornalismo 

também. A rapidez como o digital espalha a informação dificulta o impacto e a novidade, pois 

qualquer pessoa tem acesso a uma câmera fotográfica e as redes sociais, ficando fácil publicar 

qualquer tipo de imagem, existem muitas plataformas para compartilhar as fotografias. 

 

A migração da fotografia analógica para digital supõe uma verdadeira revolução no 

tempo de recepção, que tem efeitos diretos sobre uma nova concepção do valor de 

uma imagem. A incorporação das tecnologias digitais supõe a passagem da relação 

temporal da fotografia com a realidade a uma relação temporal baseada 

exclusivamente no tempo de sua distribuição e na eliminação das barreiras do 

espaço. (VILCHES, 2006, p.161) 

 

 

 No início da sua existência, a fotografia era utilizada basicamente como um suporte da 

memória, ela passou a ser utilizada em veículos jornalísticos brasileiros por volta dos anos 

1900, mas ainda não eram produzidas reportagens fotográficas. O que ocorria era o uso da 

fotografia com o intuito de traduzir em imagens um acontecimento, uma preocupação com a 

leitura da imagem em si. O que marcou o nascimento do fotojornalismo foi a realização de 

reportagens de guerra, que provocou uma mudança significativa na relação do público com a 

notícia, e a imagem passou a ser mais valorizada.  
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1.1.3 Elementos da fotografia de imprensa 

 

 O uso da imagem está quase sempre aliado à intenção persuasiva. Um jornal, ao 

publicar imagens, possui objetivos, sabe o que pretende mostrar. As fotografias não são por 

acaso, elas traduzem alguma coisa, algum acontecimento, recortam uma realidade, transmitem 

informação. Como diz Barthes (1980, p.14), "uma fotografia jornalística é um objeto 

trabalhado, escolhido, composto, construído, tratado segundo normas profissionais, estéticas 

ou ideológicas". 

 Com o passar do tempo as pessoas passaram a exigir mais, e os próprios fotógrafos 

sentiram necessidade de aprimorar-se, e os avanços tecnológicos permitiram consideráveis 

ganhos na fotografia. A melhoria das objetivas fotográficas permitia a captura do movimento, 

o congelamento da ação, tão importante no fotojornalismo, além de processos que permitiram 

a cópia e reprodução de imagens, deixando de lado a ideia que a fotografia é única. 

 

  
A atividade de um fotógrafo de imprensa que quer ser mais do que um artesão é uma 

luta contínua pela sua imagem. Tal como o caçador está obcecado pela sua paixão de 

caçar, também o fotógrafo está obcecado pela fotografia única que quer obter. (...) É 

preciso lutar contra (...) a administração, os empregados, a polícia, os guardas (...) É 

preciso apanhá-las [as pessoas] no momento preciso em que elas estão imóveis. 

Depois é preciso lutar contra o tempo, pois cada jornal tem um deadline ao qual é 

preciso antecipar-se. Antes de tudo o mais, um repórter fotográfico tem de ter uma 

paciência infinita, e não se enervar nunca; deve estar ao corrente dos acontecimentos 

e saber a tempo e horas onde é que irão desenrolar-se. Se necessário, devemos 

servirmos de toda a espécie de astúcias, mesmo se elas nem sempre são bem 

sucedidas (SOLOMON, 1931 apud FREUND, 1994, p. 117) 

 

 

 No entanto, a fotografia só se torna comum na imprensa a partir de 1882, com o 

desenvolvimento de um novo processo de impressão, desenvolvido pelo alemão Georg 

Meisenbach, chamado de autotipia, conhecido no Brasil, como meio-tom.  Esse novo 

processo de impressão “reduziu o custo de produção de uma página de revista de cerca de 300 

dólares para pouco mais de 20 dólares” (PHILLIPS, 1996). Para Lima (1998, p.17), a 

fotografia que a imprensa utiliza, tem caráter e predominância informativa. Ele pensa que os 

textos complementam as imagens e vice-versa, “Qualquer notícia acompanhada de uma 

fotografia desperta mais interesse do que outra notícia sem imagem”. 

  O autor Pepe Baeza (2001) defende que haja uma classificação prévia que diferencia 

fotografia de imprensa para fotografia jornalística. Para ele a fotografia publicitária não pode 

ser considerada foto de imprensa, pois para ele somente o conjunto das imagens que são 
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planejadas pelo corpo editorial, sejam produzidas, ou compradas, é que podem ser chamadas 

de fotografia de imprensa. A foto de imprensa é dividida em: fotojornalismo e fotoilustração.  

 A foto jornalística está vinculada a valores informativos e/ou opinativos, ela pode 

atender a interesses ideológicos ditados pelas camadas sociais dominantes. Por mais que um 

fato mereça cobertura fotográfica, pode-se questionar a confiança nas imagens da imprensa 

como verdade única, pois uma foto jornalística pode ser a visão de um fato que o fotógrafo e 

os editores de um jornal apresentam ao leitor, ou seja, uma imagem que passa pelo “filtro” 

editorial do veículo.   

  O fotojornalismo pode ser entendido como a atividade que visa informar, esclarecer, 

contextualizar, através da imagem. Sousa (1994), no sentido restrito, distingue fotojornalismo 

de fotodocumentarismo: enquanto o fotojornalista raramente sabe exatamente o que vai 

fotografar, não sabe as condições que irá encontrar, o fotodocumentarismo trabalha com 

projetos, quando inicia o trabalho já tem uma prévia do assunto e da abordagem do assunto.  

Para Baeza (2001) a “fotografia documental compartilha com o fotojornalismo o 

comprometimento com a realidade, no entanto, dedica-se mais a fenômenos estruturais do que 

uma conjuntura noticiosa limitada por prazos pequenos de produção e edição”. 

 Outra categoria é a fotoilustração, Pepe Baenza considera fotoilustração toda imagem 

fotográfica composta por imagens advindas de processos fotográficos, e também a fotografia 

combinada com outros elementos gráficos, sempre com a finalidade de ilustrar uma ideia, um 

conceito, ou auxiliar na compreensão de um fato. Temas complicados de fotografar, como a 

pobreza, aborto, educação, usa-se foto ilustração, é a maneira de ilustrar esse tipo de tema.  

 Algumas fotos ilustrativas tem função meramente identificatória do conceito, objeto, ou 

cena. São usadas apenas para complementar o texto, não deixando tão cansativo, é 

simplesmente um recuso estético, mas sem nenhuma novidade ou complemento. Grande parte 

das fotos publicadas são fotografias de ilustração, e dois temas dominam na fotoilustração: 

moda e celebridade, eles compõem o universo do entretetenimento.  

 As fotoilustrativas passam por dois momentos, o primeiro é a fabricação da fotografia 

em estúdio, onde são escolhidos os elementos da cena, a pose e a atitude dos personagens. O 

segundo procedimento acontece com a recuperação de fotos de arquivos, ou de bancos de 

dados, onde são submetidas a recortes, reenquadramentos, inserção de desenhos, mistura de 

imagens, entre outros tipos de manipulações. 

 Apoiando-se em Souza (1994), é possível afirmar que existem vários elementos 

morfológicos que contribuem para dar sentido a uma fotografia e gerar sensações através da 
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mesma. São eles: grão, massa ou mancha, pontos, linhas, texturas, linhas, padrão, cor, 

configuração.  

a) Grão: nada mais é que a sensibilidade à luz do filme ou do sensor, isso se chama 

ISO e quanto maior seu valor, mais granulado é a fotografia. Essa propriedade 

pode ser usada para dar sentido à fotografia, é um ruído que deixa a imagem 

menos nítida, o que pode ser proveitoso em algum momento que não se quer 

mostrar claramente alguma coisa. 

b) Massa ou mancha: é o segundo elemento da estrutura morfológica da imagem 

fotográfica (Costa, 1994:51) e corresponde ao conjunto regular de grãos da mesma 

densidade ou diâmetro, portanto, as regiões fotográficas com idênticas colorações 

ou tonalidades. As sombras podem muitas vezes ser manchas com significados, 

uma sombra atrás de uma pessoa, representa um sentimento de medo, ameaça. 

c) Pontos: uma pessoa, ou objeto, isolado em uma fotografia, pode tornar-se um mero 

ponto, várias pessoas ou vários objetos colocados na imagem podem determinar 

uma linha, a partir de “pontos”. 

d) Linhas: numa imagem as linhas podem sem implícitas, quando são formadas por 

pontos, quando um liga ao outro, formando uma linha imaginaria ou explicitas, 

quando apresenta realmente uma linha, coluna, prédio. São chamadas de linhas de 

força, pois conduzem o olhar do leitor. O fotografo pode usar propositalmente para 

direcionar o olhar com alguma intenção. As linhas podem dar profundidade às 

imagens, as horizontais e verticais podem causar sensação de estatismo, as linhas 

diagonais introduzem tensão. Elas ainda podem dividir a imagem em duas 

metades, ou se for linhas curvas darem a sensação de movimento.  

e) Textura: objetos tem uma textura que contribuem muito para os processos de 

geração de sentido nas fotografias. Rostos, muros, plantas e troncos, também são 

frequentemente utilizados. A textura pode ser considerada um fator de importância 

em uma fotografia, em virtude de criar uma sensação de tato. Ela não só nos 

permite determinar a aparência de um objeto, como nos dá uma ideia da sensação 

que teríamos em contato com ele.  

f) Padrão: é basicamente a repetição de um mesmo elemento. Em fotojornalismo 

alguns padrões podem ser utilizados para formar sentido. Por exemplo, uma fila de 

pessoas, forma um padrão.  

g) Cor: a cor é um grande agente de sentido, se quer mostrar alegria, felicidade, deve 

fazer fotos coloridas, não fotos escuras, as fotos escuras, pretas, são para passar 
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ideia de dor, sofrimento. Há ainda a harmonia cromática, quanto à fotografia tem 

cores próximas, tipo: vermelho, laranja, amarelo. E ainda tem o contraste 

cromático, quando na imagem tem cores que contrastam, azul e vermelho por 

exemplo. Arnheim (2000, p.330) complementa seu pensar sobre os efeitos 

derivados do uso de cores em fotografias:  

 

Compor com cores, estudando os discos de cores na fotografia permite saber qual 

cor combina com outra. Compor com sombras e luzes pode-se dar mais contraste, 

mais dramaticidade para a imagem. A cor destaca os elementos principais da 

fotografia, escolhendo o tema e combinando com os outros objetos da composição; a 

cor pode ser priorizada e se tornar o ponto de atração principal da fotografia. As 

cores podem ser frias (violeta, cinza, azul, verde, roxo) ou quentes (marrom, 

vermelho, amarelo). A cor verde, por exemplo, indica distância, ao passo que 

vermelho e amarelo indicam expansão. Elas ainda podem ser texturizadas, lisas, 

rugosas, ásperas. Há também os filtros para evitar reflexos e realçar a luminosidade 

e vibração das cores.   (ARNHEIM, 2000, p.330) 

 

 

h) Configuração: a configuração tem a ver com o volume e a forma do objeto. Um 

gaúcho vestido com sua pilcha terá mais destaque que um sem, pois a forma e o 

volume darão força visual e significado a fotografia.  

  

 Além desses elementos morfológicos ainda existem vários outros para gerar sentido a 

linguagem fotojornalistica, como: texto, enquadramentos, planos e composição, foco de 

atenção, relações figura-fundo, equilíbrio e desequilíbrio, profundidade de campo, 

movimento, iluminação, lei do agrupamento, semelhança e contraste de conteúdos, relação 

espaço – tempo, processos de conotação fotográficos barthesianos, sintaxe, distância e 

sinalização. Nos próximos parágrafos farei um apanhado dos principais: 

 Segundo Sousa, o enquadramento que corresponde ao espaço da realidade visível 

representado na fotografia, quem dita o enquadramento é o fotógrafo. O equilíbrio e 

desequilíbrio da fotografia também serão estudados, isto é, quando a partir do centro, as linhas 

de força se distribuem de maneira equilibrada fala-se em equilíbrio, a simetria da foto é útil 

para atrair atenção para um objeto já em si simétrico.  

 Uma imagem com  muitos objetos dentro da mesma cena requer maior cuidado, para 

que o olhar do leitor não se disperse do elemento principal. Os elementos devem ser bem 

selecionados, para que haja uma melhor interpretação.  
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 O enquadramento da fotografia se concretiza no plano, e existem quatro tipos de 

planos, embora os nomes possam variar de autor para autor, de acordo com Sousa, são eles: 

plano geral, plano de conjunto, plano médio e grande plano.  

  Os planos gerais são planos abertos, são usados para registrar paisagens, situar o 

leitor, mostra o local por completo, e mostrar eventos de massas por exemplo. Aparece o 

corpo inteiro, da cabeça aos pés, sem cortes. Já os planos de conjuntos são planos gerais um 

pouco mais fechados, porém permite a definição do personagem ou do grupo e parte do local.  

 Os planos médios servem para relacionar os objetos ou sujeitos, aproximando de uma 

visão objetiva da realidade, um plano médio mais aberto pode considerar um plano três 

quartos, ou plano americano, um plano médio mais fechado pode considerar-se um plano 

próximo.  E para Sousa o ainda existe o chamado grande plano, é aquele que enfatiza um 

rosto, uma janela, é mais expressivo que informativo, quando o grande plano é muito fechado, 

denomina-se muito grande plano ou plano pormenor.  

 Assim como os escritores se apoiam em recursos estilísticos para sustentar sua 

linguagem e escrever seus textos, os fotógrafos usam os recursos técnicos e de linguagem para 

capturar e compor a fotografia, na forma de composição, equilíbrio, cortes, enquadramentos, 

para de alguma maneira passar a mensagem desejada.  

 Há equipamentos como lentes de distâncias focais curta, longas, variáveis, filtros, 

filmes e equipamentos de iluminação que proporcionam a fotografia tecnicamente viável, e 

ajudam na composição da linguagem da foto, então cabe ao fotografo organizar os elementos 

da imagem. A composição é um recurso artístico e expressivo que proporciona harmonia à 

imagem. É claro que o fotografo deve ter além de conhecimentos técnicos, sensibilidade 

estética, o que é fundamental para evidenciar emoções e sentimentos na imagem.  

 O ângulo tem como função dar uma direção ao olhar do leitor, destacar ou omitir 

alguma coisa ou pessoa na fotografia. O ângulo pode mudar todo sentido da imagem, 

fotografar uma pessoa no ângulo plongeé, ou seja, de cima para baixo, passa uma sensação de 

inferioridade, diminuindo a pessoa, sendo ao contrário, registrar um objeto ou pessoa de baixo 

para cima, no chamado ângulo contra-plongeé, passa uma mensagem inversa, de 

grandiosidade, superioridade.  

 

Alguns ângulos de tomada muito marcados estão vinculados por convenção a certas 

significações: o plongée (de cima para baixo) e a impressão de esmagamento dos 

personagens, por exemplo, o contre-plongée (de baixo para cima) e seu 

engrandecimento. No entanto, é preciso lembrar que, por mais comuns que sejam, 

essas significações permanecem extremamente convencionais e nada têm de 

‘obrigatório’. Muitos diretores ou fotógrafos as utilizam de maneira oposta 
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mantendo a legibilidade. Portanto, cada caso deve ser examinado com cuidado. No 

entanto, o ângulo, ‘à altura do homem e de frente’ é aquele que dá com maior 

facilidade a impressão de realidade e ‘naturaliza’ a cena, pois imita a visão ‘natural’ 

e distingue-se de pontos de vista mais sofisticados (por exemplo,  o oblíquo), que 

evidenciam um operador em vez de fazer esquecê-lo. (JOLY, 1996,  p.95) 

 

 

 A iluminação pode transformar uma imagem, deixando mais agradável sem perder o 

foco. O fotojornalista tem que aprender a analisar a luz, pois ela causa muitos efeitos, uma 

iluminação de baixo pra cima por exemplo,  pode causar um efeito ruim para a pessoa ou 

objeto fotografado.  

 A luz é um elemento muito importante para a realização da fotografia, sua origem 

etimológica é  “foto” = luz e “grafia” = escrita, ou seja, escrever com luz. Existem diferentes 

tipos de luz, a natural que é a principal e mais utilizada, que são a luz do sol, da lua e os raios 

das tempestades. Existem ainda as luzes artificiais, que são as lâmpadas e flashes. Quando a 

luz vem de uma só fonte, de forma intensa é chamada de luz dura, proporciona penunbras e 

zonas tênues.  

 Conforme o horário e a fonte de luz, as fotografias mudam, ao meio dia a luz é  mais 

branca, enquanto no final da tarde e no início da manhã, ela fica mais alaranjada. As luzes 

artificiais podem variar muito, as dos flashes são brancas, e as lâmpadas diferem muito uma 

da outra, depende do tipo de cada uma, lâmpadas incandescentes, a luz se tornará amarelada.   

  A profundidade de campo é a distância entre o ponto do primeiro plano e o mais 

afastado, é a zona nítida da imagem, a profundidade de campo diminui com a proximidade do 

objeto focado. A utilização expressiva de profundidade de campo no fotojornalismo, serve 

para destacar algo próximo ou ao contrário, fotografar paisagens.  

 
A profundidade de campo corresponde à quantidade de planos que estarão em foco 

em uma fotografia. Quanto maior for à profundidade de campo, mais plano e maior 

número de elementos em foco. Consegue-se isso somente mediante a utilização de 

um diafragma bem fechado. Dadas determinadas condições de luminosidade, através 

destes procedimentos (fechar bem a lente), pode-se obter, por exemplo, uma 

fotografia com foco total desde um rosto que esteja a meio metro do fotógrafo, 

passando por uma casa a dez metros, até um morro a mil metros. Por outro lado, o 

fato de se trabalhar com um diafragma bem aberto, leva a uma fotografia que terá 

foco apenas no plano decidido pelo fotógrafo, via de regra o plano que se quer 

destacar. Também o tipo de lente a ser utilizada interfere na questão da profundidade 

de campo. Uma lente de tipo grande angular tem como uma de suas características 

serem uma lente que oferece mais profundidade de campo do que uma lente 

teleobjetiva. (ACHUTTI, 1997, p.68) 
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 Movimento também é um elemento da fotografia, quando o fotografo pretende 

congelar o movimento, deve usar uma velocidade alta, porém quando se quer um efeito 

“riscado” basta baixar a velocidade do obturador. No jornalismo é muito comum usar altas 

velocidades, pois raramente a foto é pousada, normalmente a pessoa está conversando, ou um 

jogo por exemplo. Se a velocidade for baixa a foto ficará tremida, e não terá uma boa 

qualidade para ser publicada. 

 A utilização desses elementos fotográficos é que contribui para a transmissão das 

informações e chama a atenção do leitor pela qualidade das fotografias. Além de prender o 

observador na imagem e instiga-lo a ler a matéria “devem excitar, entreter, surpreender, 

informar, comunicar ideias ou ajudar o leitor a entender a matéria” (SCALZO, 2004, p. 70).  

 Dos elementos utilizados anteriormente iremos retomar o enquadramento, o plano, a 

luz, e o ângulo, para analisarmos as quatro imagens.  

 

2 METODOLOGIA 

 

No capítulo anterior foram exploradas algumas especificidades do campo jornalístico, e 

da fotografia, através de um levantamento bibliográfico. Foi abordada a questão da 

informação e linguagem fotográfica. Agora, na metodologia, compreenderemos como esses 

conceitos e teorias vão ajudar na análise das fotografias selecionadas. 

Foi realizada uma análise de conteúdo, em que quatro fotografias tiveram sua 

composição e linguagem analisadas. O objetivo é observar como enquadramento, pontos, 

linhas, entre outros são capazes de informar o leitor, de que forma cada elemento é capaz de 

produzir certa informação.  

  

 

2.1 Análise de conteúdo 

 

Quanto à metodologia utilizada nesta pesquisa, discorremos brevemente sobre o 

método da análise de conteúdo, no qual buscamos embasamento em autores como Maria 

Emilia Amarante Torres Lima, Isabel Carvalho Guerra, Laurence Bardin, Augusto Nibaldo 

Silva Trivinos, entre outros.  

 Passamos brevemente por esse item da metodologia, pois nosso foco nesta pesquisa 

não tem a profundidade necessária para elucidar uma pesquisa exploratória no campo da 
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análise de discurso, pois nos valemos aqui de uma monografia de final de graduação e uma 

breve explicação sobre o método, não seria suficiente.  

 Desse modo, contextualizamos o método em questão, esclarecendo seus conceitos. O 

conceito que melhor nos explica a função da análise de discurso em uma pesquisa é de 

Laurence Bardin, no livro intitulado Análise de Discurso. 

 

O que é análise de conteúdo atualmente? Um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis, em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

“discursos” (conteúdos e continentes) extremamente diversificados. O fator comum 

dessas técnicas múltiplas e multiplicadas – desde o cálculo de frequências que 

fornece dados cifrados até a extração de estruturas traduzíveis em modelos – é uma 

hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência. Enquanto esforço de 

interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da 

objetividade e da fecundidade da subjetividade. Absolve e cauciona o investigador 

por esta atração pelo escondido, o latente, o não aparente, o potencial de inédito (do 

não dito), retido por qualquer mensagem (BARDIN, 1977, p. 9 – 10). 

 

Desse modo, nos valemos do termo “não dito” e elucidamos, de acordo com Pêcheux 

(1969), que “a linguagem é feita para comunicar ou não comunicar”, ou seja, ao visualizarmos 

uma imagem ou ler um texto, nos perguntamos, afinal, o que ele (a) quer dizer? É 

basicamente essa questão que engloba a análise de conteúdo.  

Trivinos (1987, p. 160) usa a conceituação de Bardin sobre análise de conteúdo:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores 

quantitativos ou não, que permitem a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/ recepção (variáveis inferidas) das mensagens. 

 

Trivinos (1987) elucida o valor desse método na pesquisa qualitativa como um 

conjunto de técnicas. Assim, não é possível fazermos a dedução se não dominarmos os 

conceitos básicos das teorias que estariam alimentando o conteúdo das mensagens. Por isso, 

passamos por esse método de uma forma breve, como já foi explicado.  
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2.2 Categorias de análise 

Depois do apanhado sobre os elementos que geram sentido e informação as imagens 

no item 1.1.3, foram esolhidos quatro deles para aplicar na análise das imagens, são eles: 

plano, enquadramento, cor e ângulo.  

Segundo Sousa, o enquadramento que corresponde ao espaço da realidade visível 

representado na fotografia, quem dita o enquadramento é o fotógrafo, ele tem a possíbilidade 

de escolher o que será visto na imagem, cortando ou incluindo elementos em seu 

enquadramento.  

 O enquadramento da fotografia se concretiza no plano, e existem quatro tipos de 

planos, de acordo com Sousa, são eles: plano geral, plano de conjunto, plano médio e grande 

plano.  Os planos geram sentido as imagens, um plano mais aberto é capaz de localizar o 

leitor no acontecimento.  

 A cor é um grande agente de sentido, fotos escuras, as fotos escuras, pretas, são para 

passar ideia de dor, sofrimento. E as cores claras, brancas, por exemplo, passam sensação de 

calma, tranquilidade e conforto, então somos capazes de informar através da cor. 

 O ângulo tem como função dar uma direção ao olhar do leitor, destacar ou omitir 

alguma coisa ou pessoa na fotografia. Podemos mudar todo sentido da fotografia através do 

ângulo, fotografar uma pessoa no ângulo plongeé, ou seja, de cima para baixo, gera sensação 

de inferioridade, sendo ao contrário, registrar um objeto ou pessoa de baixo para cima, no 

chamado ângulo contra-plongeé, passa uma mensagem inversa, de grandiosidade, 

superioridade.  
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 3. A INFORMAÇÃO NAS IMAGENS SELECIONADAS 

 

Neste capítulo, são analisadas quatro fotografias dentre as 53, publicadas na 

plataforma online do jornal Folha de São Paulo em homenagem aos 10 anos do maior 

atentado terrorista dos Estados Unidos.   

 Nas imagens escolhidas, serão avaliados os elementos que geram valor informativo 

para essas imagens de acordo com as categorias descritas em 2.2..  

 Para entender o contexto das imagens, farei um breve apanhado da história do atentado 

terrorista do 11 de setembro nos Estados Unidos, e em seguida analisarei cada uma das 

imagens, como cada uma delas informa através das categorias já descritas em 2.2.  

 

 

3.1 Os atentados 

  

Baseando-se no site do Jornal Folha de São Paulo farei um breve apanhado da história 

dos atentados, para contextualizar com as imagens logo depois, nas análises. 

 Nova York é a cidade mais populosa dos Estados Unidos, e a terceira mais populosa 

da América, atrás de São Paulo e a Cidade do México. Manhattan, em 1919, possuía um 

prédio de vinte e dois andares do Terminal Hudson, estação ferroviária e arranha céu 

comercial, um dos maiores prédios comerciais do mundo, que foi demolido como parte do 

desenvolvimento do World Trade Center.  

O Wold Trade Center foi um complexo de sete edifícios, incluindo as Torres Gêmeas, 

o projeto foi elaborado pelo designer Minoru Yamasaki em meados de 1960, abriu em quatro 

de Abril de 1973 e foi destruído em 2001, durante os ataques do 11 de Setembro. As Torres 

Gêmeas se tornaram o novo ponto turistico de Nova York, superando o Empine State 

Building, o arranha céu de cento e dois andares, que foi considerado uma das estruturas mais 

altas do mundo por mais de quarenta anos, desde sua conclusão em 1931 até a conclusão da 

Torre Norte do World Trade Center em 1972.  

As maiores torres do mundo, não demoraram a se tornar símbolo da cidade, milhares 

de pessoas trabalhavam no local e milhares de outras o visitavam todos os dias. E por ser 

símbolo, o World Trade Center enfrentaria duas grandes tragédias. A primeira em 1993, com 

a explosão de um caminhão bomba abaixo da Torre Norte, matou seis pessoas e deixou mais 
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de mil feridas. Após quatro meses do primeiro ataque, as atividades voltaram ao normal nas 

Torres Gêmeas, porém com a segurança intensificada. 

O segundo atentado ocorreu em 11 de Setembro de 2001, quando aviões sequestrados 

por terroristas se chocaram contra os prédios do complexo e o destruíram cmpletamente, 

deixou quase três mil mortos, incluindo dezenove terroristas, trezentos e quarenta e três 

bombeiros, sessenta oficiais da polícia e oito técnicos de emergência e paramédicos. Outras 

cento e oitenta e quatro pessoas morreram no ataque ao Pentágono. 

Os sete edifícios originais do complexo foram destruídos no ataque terrorista, três 

desabaram: One World Trade Center (Torre Norte), Two World Trade Center (Torre Sul), e 7 

World Trade Center. O Marriott World Trade Center foi esmagado pelo colapso das Torres 

Gêmeas. As outras três World Trade Center foram bastante danificadas e posteriormente 

foram demolidas. Outros dois edifícios que não faziam parte do complexo também foram 

destruídos: A Igreja Ortodoxa grega St. Nicholas foi destruída pela queda da Torre Sul, e o 

Deutsche Bank Building foi danificado e ambos estão em reconstrução. 

Passaram-se dez anos do atentado, e então foi inaugurado o Memorial 11 de setembro, 

que ocorreu durante uma cerimônia no Marco Zero, reservada aos familiares das vítimas de 

2001 e 1993. A cerimônia contou com a presença do presidente americano Barack Obama, e 

ocorreu dia 11 de setembro de 2011. Porém, só abriu para o público visitar no dia seguinte.  

O memorial foi construído no local onde ficavam as Torres Gêmeas. Os nomes das 

quase três mil vítimas foram impressos em bronze nas paredes de duas cascatas, essas 

cascatas tem quatro mil metros quadrados e quedas d’água de nome metros, e são rodeadas 

por um parque de sessenta e cinco mil metros quadrados.  
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3.2 As fotos selecionadas 

 

A seguir apresento as imagens a serem analisadas, será avaliado ângulo, 

enquadramento, plano e a cor de cada uma das imagens. As fotos foram selecionadas da 

galeria do jornal online Folha de São Paulo: 

 

 

 

Apartir dessa galeria de imagens, postada no dia doze de setembro de dois mil e onze, 

selecionei quatro para análise de conteúdo, são elas: 
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Foto 1: foto dos bombeiros que trabalharam no salvamento das vitímas 

 

Essa é uma foto dos bombeiros durante a realização da cerimônia dos dez anos do 11 

de setembro. No dia 11 de setembro de 2011, ocorreu a inauguração do Marco Zero, e foi 

aberto apenas para familiares das vitímas.  
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Figura 2: Familiares das vitímas na cascata do Marco Zero 

 

Essa imagem mostra familiares das vitímas do atentado de 11 de setembro, no dia da 

inauguração do Marco Zero, onde há o nome de todos os mortos pelo atentado na pedra 

escura em volta de toda a cascata.  
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Figura 3: Familiares acompanham a cerimônia de homenagem as vitímas.  

 

 

A imagem é de pessoas acompanham a cerimônia de dez anos do 11 de Setembro no 

Pentágono em Arlingnton, Virgínia.  
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Figura 4: Pessoas na cascata do Marco Zero. 

 

Pessoas se abraçam no Memorial Nacional do 11 de Setembro, em Nova York, antes 

do início da cerimônia pelos 10 anos da data. 
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3.3 Análise das imagens 

Nesta seção serão analisadas as quatro imagens selecionadas de acordo com as 

categorias de análise: plano, enquadramento, ângulo e cor. 

 

3.3.1 Imagem 1 

 

a) Enquadramento: A imagem possui um enquadramento totalmente diferente do usual em 

nossos jornais, aparecem em primeiro plano duas pessoas, com cortes não comuns, mostra 

apenas as mãos, logo atrás, uma pessoa, no foco da imagem, como ponto principal. 

b) Plano: Essa imagem apresenta um plano médio fechado, cortando as duas pessoas que 

estão na frente, em primeiro plano, corta no peito e no meio da perna, e no fundo a pessoa que 

está em segundo plano, está num plano médio aberto, onde aparece da cabeça até o meio da 

perna. 

c) Ângulo: Contra prongée, ou seja, de cima para baixo, o que significa que o fotógrafo, no 

momento que escolheu esse ângulo, teve a intenção de engrandecer os bombeiros, pois são 

pessoas de extrema coragem, que enfrentaram o caos do atentado, arriscando suas próprias 

vidas para ajudar as centenas de vítimas. Esse ângulo serve inclusive para dar poder para 

alguém, ou alguma coisa.  

 

d) Cor: A cor escura passa um sentido totalmente diferente das cores claras, ela dá um peso a 

imagem, uma dramaticidade, é usada para gerar um sentido de dor, medo, morte, e até 

mistério. O fato de essa fotografia ser totalmente escura passa o sentimento de luto das 

pessoas, em razão das mais de três mil vitímas do atentado de 11 de setembro, juntamente 

com a expressão do bombeiro, que também colaborava ao gerar sentido na imagem, pode-se 

perceber o sentimento de tristeza na fotografia.  
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3.3.2 Imagem 2 

 

 

a) Enquadramento: a cascata está em destaque, quase toda a área da fotografia é composta por 

ela, as pessoas aparecem numa pequena área na parte de cima da imagem. O fato de o 

fotógrafo evidenciar a cascata e diminuir o área de pessoas, ele está gerando um sentido de 

grandeza a tragédia do 11 de setembro. A cascata remete ao vazio, ao sentimento de luto que 

todo o país enfrentou diante de tantas mortes.  

 

b) Plano: Nesta fotografia foi aplicado um plano geral, é um plano bastante informativo, serve 

para situar os leitores que observam a imagem, pois mostra todas as pessoas presentes na cena 

e ainda mostra o local onde a foto foi realizada. 

 

c) Ângulo: Foi utilizado um ângulo normal nessa fotografia, é um ângulo informativo e 

descritivo, utiliza a linha do horizonte, como realmente enxergamos as coisas, sem distorções 

de ângulos, nem de cima, nem de baixo. 

 

d) Cor: Trata-se de outra foto escura, pois a cascata tem fundo preto, a pedra onde foi 

impresso o nome das vítimas também é preta, e a maioria das pessoas presentes na cena está 

vestindo roupas escuras. Como já foi citado anteriormente, a imagem escura gera um sentido 

de dor, sofrimento e a perda.  

 

 

3.3.3 Foto 3 

 

 

a) Enquadramento: uma pessoa em primeiro plano, desfocada e com um corte na altura de seu 

pescoço, um corte extremamente diferenciado do qual nossos olhos não estão acostumados. 

Dificilmente veríamos essa foto publicada em um jornal impresso local. Um enquadramento 

que os jornais mais “ousados” e principalmente onlines estão se adaptando, pois esse corte 

abaixo da cabeça, sempre foi considerado errado. Como atualmente a linguagem fotográfica 

está passando por mudanças, esses novos enquadramentos já estão sendo mais vistos.  
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b) Plano: O fotógrafo optou por um plano médio fechado, realçando o olhar da menina, 

segundo Sousa, quase um grande plano, que nada mais é um plano fechado que evidencia o 

rosto. Ao evidenciar o rosto, o olhar da criança o fotográfo gera um sentido de tristeza, de dor 

e melancolia. 

c) Ângulo: Essa fotografia possui um ângulo na altura dos olhos da criança, um ângulo 

normal. Novamente o fotógrafo optou pelo ângulo na linha do horizonte, para dar destaque ao 

olhar da menina, gerando impacto aos leitores.  

d) Cor: As cores novamente escuras roxo e cinza dão um ar sóbrio a imagem, as cores 

corroboram com o olhar da criança para gerar um sentido de tristeza e dor.  

 

3.3.4 Foto 4 

 

a) Enquadramento: O fotógrafo aplicou a regra dos terços nesta fotografia, ou seja, 

descentralizou o elemento principal, e jogou para a parte esquerda da imagem, na parte 

superior. A regra dos terços é uma técnica, onde o fotógrafo divide a imagem em nove partes, 

com quatro linhas imaginárias, duas verticais e duas horizontais, e para organizar bem os 

elemntos na imagem é só colocar cada elemento no cruzamento dessas linhas, tirando o objeto 

principal do centro da imagem. E foi o que ocorreu nessa imagem, ele colocou as pessoas 

abraçadas que é o principal elemento da fotográfia no canto superior esquerdo.  

b) Plano: Foi aplicado um grande plano, aberto, situando as pessoas, e englobando tudo na 

cena, as pessoas, a cascata e os nomes das vítimas lapidaos na pedra. É uma imagem com 

grande valor estético, gerado pela composição, e com valor informativo bem grande, pois 

mostra as pessoas abraças, o que gera o sentimentoque a imagem possui, e mostra também a 

cascata, que complementa a fotografia. 

c) Ângulo: Usando um ângulo plongeé, ou seja, de cima para baixo, o fotojornalista passa a  

informação pela fotografia, as pessoas pequenas diante tamanha tragédia, ao lado esquerdo da 

foto, as pessoas abraças, passam um sentimento de amparo e conforto.  

d) Cor: Novamente tons escuros complementam a imagem, porém nessa imagem, há a luz do 

sol na água da cascata, ao lado direito inferior da foto, o que passa um sentido de conforto ao 
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leitor, embora o restante da foto esteja totalmente escura, com tons escuros das listras que 

cortam a imagem, e na calçada também, dando certo “peso” a fotografia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia iniciou-se pela curiosidade e interesse de entender um pouco mais sobre 

a linguagem fotográfica que os jornais estão se adequando. Por se tratar de uma nova forma 

de informar através da fotografia, e a imagem estar conquistando um espaço cada vez maior e 

mais importante dentro do jornalismo. Embora as palavras comuniquem mais facilmente que 

as imagens, acho importante estudar e entender como a imagem comunica. Foi estudado 

brevemente o que é qual o processo da informação no jornalismo e na fotografia.  

As fotografias escolhidas foram da plataforma online do jornal Folha de São Paulo, 

são imagens da cerimonia dos dez anos do atentado terrorista do 11 de setembro, nos Estados 

Unidos. As fotos são de agências de fotografias do dia 11 de setembro de dois mil e onze, e 

publicadas um dia depois no site.  

Para entendermos como se dá essa informação nas imagens, foi necessário passar por 

uma etapa teórica, para um melhor entendimento sobre fotografia, informação e linguagem 

fotográfica. Com o estudo sobre fotojornalismo, foi possível rever a história da fotografia, 

onde e como tudo começou, a evolução da linguagem, dos equipamentos e das técnicas 

usadas pelos fotógrafos da época.  

Foi feito um estudo sobre a linguagem fotográfica, os elementos morfológicos e as 

características de cada um deles. Aplicando-os nas análises das fotografias logo maias 

adiante, como o enquadramento, cor, ângulos e planos, entre outros poderiam ser elementos 

de informação. Um ponto em comum entre todas as fotografias foi a linguagem diferente, que 

fugia ao padrão de imagens convencionais de nosso dia-a-dia. 

É interessante estudar a linguagem da fotografia, como cada linha, cada elemento 

posto ali, é capaz de gerar um sentido, uma informação, alguns de forma mais explícitas, 

outras não. Algumas talvez o leitor nem entenda, creio que sem um conhecimento sobre 

linguagem fotográfica se torne difícil entender por completo a mensagem que o fotojornalista 

quis passar ao leitor. 

Foi feito de forma resumida uma diferenciação entre fotografia e fotografia de 

imprensa, e a divisão dentro da fotografaria de imprensa em jornalística e ilustrativa, fazendo 

um resumido estudo sobre suas características e diferenças.  

Depois de muitos conceitos sobre diversos temas, foi iniciada uma análise das 

fotografias. Quatro das cinquenta e três fotografias publicadas na galeria de imagens do Folha 
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de São Paulo online, passaram por uma análise de ângulos, enquadramentos, cores e planos,  

elementos capazes de passar uma mensagem ao observador da fotografia.  

 Foi possível verificar que é possível passar uma mensagem, uma informação através 

dos elementos fotográficos, basta o repórter fotográfico ter conhecimento e saber aplicar no 

momento de fotografar. Notou-se também que ter conhecimento sobre ângulos por exemplo é 

importante para não gerar um sentido a alguma cena que não deve ser gerado, e ter noção da 

linguagem fotográfica é impotantissímo para o fotógrafo conseguir alcançar seu objetivo e 

passar a mensagem desejada ao seu leitor.  
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