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RESUMO 

 

A fotografia jornalística é um dos meios utilizados pelo campo jornalístico para informar. No 

entanto, tem se notado uma mudança no que tange ao modo como a informação tem sido 

apresentada nesse tipo de produto jornalístico. A partir dessa observação, essa pesquisa se 

apresenta com o intuito de desvendar a seguinte problemática: como o valor estético das 

fotografias do jornal Diário de Santa Maria interfere no valor informativo das imagens 

fotográficas? Para isso é realizada uma revisão bibliográfica sobre fotografia, fotografia 

jornalística, linguagem fotográfica, informação e estética. Além disso, é empregada uma 

metodologia de nível qualitativo, que nos permite fazer uma análise imagética fotográfica para 

verificar se a valoração estética se sobressai ao valor informativo em fotografias publicadas nas 

editorias do jornal Diário de Santa Maria. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem fotográfica; Fotografia jornalística; Valor estético; Valor 

informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Journalistic photography is one of the means used to inform. However has been noticed a 

change in the way how this information has been introduced in this type of journalistic product. 

From this information this research presents itself in order to solve the following problem: how 

the aesthetic value of photographs of Diário de Santa Maria newspaper interfere at 

informational value of photographic images? For it is performed a literature review on 

photography, journalistic photography, photographic language, information, and aesthetic. In 

addition it is used a qualitative methodology that allows us to do a photographic imagery 

analysis to verify that the aesthetic valuation excels the informational value in photographs 

published in editors of Diário de Santa Maria newspaper. 

 

 

KEY WORDS: Photographic language; Journalistic photography; Aesthetic value; 

Informative value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 
 

Figura 1 - Fotografia publicada no dia 08 de junho de 2017 ................................................. 44 

Figura 2 - Fotografia publicada na edição dos dias 1º e 2 de julho de 2017. .......................... 47 

Figura 3 - Fotografia publicada no dia 03 de julho de 2017 .................................................. 49 

Figura 4 - Fotografia publicada no dia 20 de outubro de 2017 .............................................. 50 

Figura 5 - Fotografia publicada na edição do dias 21 e 22 de outubro de 2017 ...................... 52 

Figura 6 - Fotografia publicada no dia 03 de novembro de 2017........................................... 54 

Figura 7 – Prêmio Pulitzer 2016 na categoria Breaking News Photography .......................... 57 

Figura 8 - Prêmio Pulitzer 2017 na categoria Breaking News Photography .......................... 57 

https://d.docs.live.net/49da70aed847308f/TFG%20-%20ARQ%20ORIGINAL.docx#_Toc499635156
https://d.docs.live.net/49da70aed847308f/TFG%20-%20ARQ%20ORIGINAL.docx#_Toc499635157
https://d.docs.live.net/49da70aed847308f/TFG%20-%20ARQ%20ORIGINAL.docx#_Toc499635158
https://d.docs.live.net/49da70aed847308f/TFG%20-%20ARQ%20ORIGINAL.docx#_Toc499635159
https://d.docs.live.net/49da70aed847308f/TFG%20-%20ARQ%20ORIGINAL.docx#_Toc499635160
https://d.docs.live.net/49da70aed847308f/TFG%20-%20ARQ%20ORIGINAL.docx#_Toc499635161
https://d.docs.live.net/49da70aed847308f/TFG%20-%20ARQ%20ORIGINAL.docx#_Toc499635162
https://d.docs.live.net/49da70aed847308f/TFG%20-%20ARQ%20ORIGINAL.docx#_Toc499635163


SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 12 

1. FOTOGRAFIA E JORNALISMO ............................................................................. 14 

1.1. FOTOGRAFIA JORNALÍSTICA ...................................................................................... 18 

1.2. LINGUAGEM FOTOGRÁFICA ............................................................................... 24 

1.2.1. LINGUAGEM DA FOTOGRAFIA JORNALÍSTICA ....................................................... 28 

1.3. INFLUÊNCIA DA ESTÉTICA NA INFORMAÇÃO ............................................... 31 

1.3.1. O valor informativo para o fotojornalismo ......................................................................... 31 

1.3.2. A estética como valor informativo para o campo jornalístico .............................................. 36 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA ............................................................................ 40 

2.1. Métodos e técnicas de pesquisa .......................................................................................... 40 

2.1.1. Corpus da pesquisa .................................................................................................... 40 

2.1.2. A natureza da pesquisa ............................................................................................... 41 

2.1.3. Análise imagética fotográfica ..................................................................................... 41 

3. ANÁLISE FOTOGRÁFICA ...................................................................................... 44 

3.1. O VALOR ESTÉTICO X O VALOR INFORMATIVO ..................................................... 44 

4. CONSIDERÇÕES FINAIS ........................................................................................ 56 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

 

A fotografia jornalística, como uma produção do campo jornalístico que tem a função 

informar visualmente os leitores sobre os fatos apresentados pelas publicações dessa área, 

tem se modificado de forma evidente, especialmente nos últimos anos. Essa mudança se 

apresenta no modo como a informação é produzida nas fotografias jornalísticas, ou seja, no 

que se considera aqui como supervalorização da estética em detrimento da informação. 

Considerando que a fotografia foi absorvida pelo campo jornalístico em função da 

verossimilhança com a realidade de onde é obtida a imagem, apresentando os fatos  de 

maneira mais “pura” possível e quase sem interferência, inclusive, de algumas partes da 

linguagem fotográfica que empregam  à imagem valores considerados mais estéticos  e 

artísticos, se evidência a transformação da produção da informação em fotografias 

jornalísticas em escala mundial, como um fenômeno do próprio jornalismo contemporâneo. 

A partir disto foi possível observar que o jornal Diário de Santa Maria1, da cidade de 

Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, e que abrange a região central do estado, tem 

apresentado essas características no conteúdo da maioria das fotografias jornalísticas 

publicadas em sua versão impressa. As imagens encontram-se imbuídas de um alto teor 

estético em relação à informação propriamente dita. Ou seja, valoriza-se a estetização da 

foto ao invés da mensagem informativa.  

Diante desta constatação, acreditamos que é necessário trazer para o campo de 

pesquisa as questões referentes a influência que os valores estéticos têm exercido sob a 

construção da fotografia jornalística e da informação a ser apresentada. Levando-se em 

consideração que, por trás de cada ângulo, luz e enquadramento escolhidos pelo 

fotojornalista, existem significados e esses ajudarão a construir a informação visual a ser 

publicada e apresentada aos leitores.  

E, considerando as questões aqui expostas, a problemática que norteia esse trabalho 

é: como o valor estético das fotografias jornalísticas do jornal Diário de Santa Maria interfere 

no valor informativo das imagens publicadas no veículo? E, dentre nossos objetivos com 

esse trabalho, destacam-se três em específico: resgatar os conceitos de fotografia jornalística, 

valor estético e valor informativo; identificar na linguagem fotográfica as partes que 

                                                   
1Fundado em 2002, o jornal pertencia ao Grupo RBS. Atualmente está sob a administração dos 

empresários Paulo Ceccim, Carlos Costa Beber, Renor Beltrami, Flavio Jobim, Mauro Della Pasqua, 

Valnei Beltrame, Jairo Libraga, Giuliano Vendrúsculo e Luiz Fernando Pacheco, e tem na coordenação 

jurídica Marcelo Zampieri e Ricardo Jobim 
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apresentam maior valor informativo e as que possuem cunho mais estético. E, por fim, 

sinalizar como o valor estético interfere na informação a ser transmitida pelo jornal Diário 

de Santa Maria (DSM) através de suas fotografias jornalísticas. 

Esta pesquisa efetua uma análise de seis fotografias vinculadas ao jornal DSM no 

período de 08 de junho a 03 de novembro de 2017.  Antes, porém, inspirada por uma 

metodologia qualitativa, dividimos os capítulos em quatro. Desta forma, os primeiros 

capítulos estarão apoiados em materiais documentais ou bibliográficos de autores como Lima 

(1988), Guran (2002), Buitoni (2011), Sousa (2004), Benazzi (2010) e Vàzquez (1999), e 

tratarão dos conceitos de fotografia jornalística, linguagem fotográfica, valor informativo e 

estético. 

Já no capítulo a seguir são empregadas as técnicas observacionais a serem construídas 

a partir dos conceitos estudados anteriormente, em especial os que tangem à linguagem 

fotográfica. Para isso, trazemos no quarto capítulo apresentamos um quadro teórico de nossa 

autoria. Este nos auxiliará nas análises das fotografias jornalísticas publicadas pelo jornal 

Diário de Santa Maria no período estabelecido. 

Permitindo assim, que este trabalho tome importância visto que existem poucas 

pesquisas sobre a estética da fotografia jornalística em detrimento da informação. Isso pôde 

ser observado ao encontramos poucas referências no acervo do Centro Universitário 

Franciscano e até mesmo no cenário nacional.  

E, tendo em vista o momento de rupturas que o jornalismo e, por consequência, o 

fotojornalismo estão vivendo na contemporaneidade, é necessário compreendermos essas 

mudanças e trazê-las para debate por meio de pesquisas na área da comunicação. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



14 
 

1. FOTOGRAFIA E JORNALISMO 

 

Antes de nos aprofundarmos no conceito de fotografia jornalística, é necessário 

entender como surge a fotografia em si e, para isso, regressamos à Grécia Antiga quando 

Aristóteles observou que, quanto menor fosse a distância entre os objetos penetrados pela 

luz do sol, melhor seria a nitidez das imagens refletidas. Foi a partir dessa observação que 

os pintores do século XVI criaram a câmara escura (uma caixa fechada com um orifício por 

onde passavam raios luminosos, projetando uma imagem real do objeto). 

Com o aperfeiçoamento das técnicas surgem as primeiras fotografias, fazendo com 

que muitos acreditassem que isso resultaria no fim da pintura. Porém, o que ocorre é uma 

secundarização da fotografia, ou seja, ela passa a ser utilizada pelos pintores apenas como 

um complemento ao trabalho, acarretando em uma revolta artística entre os profissionais da 

arte. Alguns pintores da época defendiam que as fotografias ofereciam um realismo mais 

preciso, e que eram obtidas com mais rapidez do que a pintura, tornando-se, oficialmente, 

os primeiros fotógrafos da época. 

No entanto, é só durante a Revolução Industrial2, com a necessidade de facilitar a 

distribuição de informações e torná-las mais visuais, que a fotografia ganha espaço. Nesta 

mesma época, o físico e inventor francês, Joseph Nicéphore Niépce, apresenta ao mundo a 

primeira fotografia permanente. Datada de 1829, foi produzida por meio de um experimento 

que ganhou o nome de heliografia (gravura com a luz solar) e que nada mais era que betume 

de Judeia3 ‘exposto à luminosidade. 

Mas, a popularização da fotografia só ocorre após a morte de Niépce, quando o pintor 

francês, Louis Jacques Mandé Daguerre, descobre, em 1839, que a imagem era revelada ao 

ter contato com o vapor de mercúrio, e era fixada ao ser banhada em uma solução salina. 

Cria-se assim o daguerreótipo, que basicamente é uma imagem única, sobre a placa de cobre 

ou vidro, revestida com prata, polida, sensibilizada com vapor de iodo e produzida por meio 

da câmara escura. A técnica da daguerreotipia possibilitou um melhor detalhamento da 

imagem fotografada.  

Passados dez anos desde o descobrimento do daguerreótipo, uma fotografia obtida 

por Carl F. Stelzner, serviu de modelo para o desenho em gravura produzido e publicado 

                                                   
2 Foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. Umas das  principais peculiaridades 
desse período foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e pela utilização de maquinários nas produções. 
 
3 Dá-se o nome de betume da Judeia ao asfalto natural, substância de composição semelhante à do asfalto que resulta da 

destilação do petróleo bruto e quando exposto a luz, o produto endurece. 



15 
 

pela revista The London News4, que retratava o incêndio de Hamburgo, na Alemanha. E, 

para reforçar a credibilidade das ilustrações, elas sempre eram acompanhadas de uma 

legenda, que, segundo Freund (1994, p.87), tinham o objetivo de informar que a imagem 

havia sido produzida a partir de uma fotografia. 

Por isso é possível entender alguns dos motivos que levaram a fotografia a ser 

utilizada não apenas como uma forma de expressão, mas como um meio de comunicação. 

Uma vez que, por questões técnicas inerentes à fotografia, sempre lhe foi associada a ideia 

de realidade. “Fica fácil identificar todo o potencial de uma fotografia como informação. O 

real congelado diante dos nossos olhos, esperando, imóvel, todas as nossas reflexões” 

(CHAVES, 2008, p.64). A fotografia passa a ser utilizada como prova, ao contrário da 

pintura. Por isso Barthes (1984) faz essa comparação para enfatizar a especificidade da 

imagem fotográfica, para o autor jamais podemos negar que algo aconteceu ou que a “coisa 

esteve lá” diante de uma fotografia.  

No entanto a fotografia se tornará comum no campo jornalístico apenas em meados 

de 1882, quando um novo processo de impressão é patenteado pelo alemão Georg 

Meisenbach5. Denominado autotipia e conhecido no Brasil como meio-tom (halftone), essa 

técnica permitia que:  

 

[...] imagem original de tons contínuos fosse reproduzida através de uma malha (ou 

retícula) de vidro, sendo então fragmentada em pequenos pontos, distribuídos de 
maneira regular e cujo tamanho variava em função da tonalidade específica de cada 

área da imagem. Através deste processo, gravava-se uma chapa denominada clichê, 

no qual os pontos, em alto-relevo, correspondiam às áreas escuras da imagem. Os 

clichês podiam ser montados juntamente com os blocos de textos e impressos 

simultaneamente, pelo processo tipográfico então utilizado (CARDOSO, 2005, p.81). 
 

Assim, em uma época que as imagens eram encaradas apenas como ilustrações, o novo 

processo de revelação vai finalmente emprestar a fotografia ao jornalismo. De acordo com 

Sousa (2000, p. 44), era:  

 
[...] base tecnológica que lhe faltava para conquistar um lugar ao sol na imprensa (...) 

porém, a introdução do processo de impressão por meio-tom, não provocou uma 

imediata alteração nas rotinas produtivas. O desenho continuou sendo empregado por 

mais algumas décadas pois os custos de modificação dos sistemas de impressão ainda 
eram caros. As fotografias surgiam nos jornais do século XIX como um pouco menos 

do que intrusas. 

                                                   
4 A revista The Illustrated London News teve seu primeiro número impresso em 1842 e é um dos melhores exemplos de 
cobertura imagética dos grandes acontecimentos do século XIX e XX. As edições semanais da revista foram editadas até 1971. 
A última edição saiu em 24 de abril de 1971, de número 6.8773, volume 258. 
5 Empresário alemão que fundou um Chemigraphische Kunstanstalt em Munique e trabalhou no desenvolvimento de um 
processo de impressão de placas de zinco, que mais tarde foi chamado de autótipo. Em 1882, ao patentear a impressão por 
meio de autotipia, permitiu que as fotografia enfim ganhassem espaço nos periódicos impressos e fossem adotadas pelo campo 

da comunicação. 

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
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No Brasil, o pioneirismo em publicar fotografia através do novo método de impressão 

é atribuído a Revista da Semana. Segundo Boni e Oliveira (2016, p. 20) quando a técnica da 

autotipia chegou ao Brasil ganhou uma supervalorização, tanto que para marcar a 

inauguração deste processo em nosso território, a Revista da Semana publicou uma 

fotografia que ocupava todo o espaço destinado a capa, deixando apenas espaços para o título 

da revista, título da fotografia (As festas do IV Centenário6) e para a legenda. Em outro 

momento, a mesma revista publica um retrato do maestro Mariano Mancielli. 

 

Na página, as três colunas de texto ocupam a extremidade superior e inferior 

da página, o meio sendo ocupado pelo retrato do maestro, reproduzido em 

meio-tom (autotipia). Estamos diante de uma utilização pioneira [...] na 

imprensa carioca. (ANDRADE, 2004, p. 223). 
 

Ou seja, o processo de autotipia provocou uma verdadeira revolução no campo do 

jornalismo impresso e foi fundamental para a consolidação da fotografia jornalística. 

Mas é preciso lembrar que não se encerram aqui as descobertas que beneficiaram a 

expansão da fotografia jornalística. Exemplo disto é que, em 1884, surge, por meio de 

Georger Eastman 7, os filmes fotográficos. Com isso, as velhas placas de vidro ou metal 

emulsionadas passam a ser substituídas e o caminho fica aberto para o desenvolvimento de 

novos equipamentos fotográficos. Assim, passando-se quatro anos, em 1888 o próprio 

Eastman apresenta ao mundo a câmera Kodak que trazia como slogan publicitário a seguinte 

frase “você aperta o botão e nós fazemos o resto”.  

Fica claro que a partir disso a fotografia se torna um meio massivo, porém Sousa 

(2000) considera que a imprensa, em especial os jornais norte-americanos, só passaram a 

investir em máquinas com o novo processo de autotipia ou meio-tom, e ampliar a utilização 

da fotografia nas matérias jornalísticas após a concorrência decorrente das coberturas da 

guerra hispano-americana8 em 1898. Mas, para Freund (1994, p. 107), a fotografia só se 

tornará comum nos jornais diários em 1904, a demora na adesão se dá porque “as imagens 

ainda precisavam ser feitas fora das empresas. A imprensa, cujo sucesso se funda na 

                                                   
6 A fotografia retratava os festejos alusivos aos 400 anos da descoberta do Brasil, tomada por um fotógrafo do 

estúdio Bastos & Dias, na cidade do Rio de Janeiro. A imagem que mostrava a estátua de Pedro Alvares Cabral, 

trazia como legenda: “O monumento comemorativo do descobrimento do Brasil, trabalho do escultor Rodolfo 

Benardelli. Vista da praça da glória no dia 3 de maio”. 
7 Ao fundar a Kodak Company e invertar o filme em rolo, possibilitou que a popularização da fotografia, 

permitindo que o grande público tivesse maior acesso e pudesse até mesmo registrar seus próprios momentos. 
8 Conflito ocorrido entre a Espanha e os Estados Unidos em 1898, culminando com a tomada de Cuba, Porto 

Rico e Filipinas ao domínio espanhol. 

http://www.infoescola.com/america/porto-rico/
http://www.infoescola.com/america/porto-rico/
http://www.infoescola.com/asia/filipinas/
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atualidade imediata, não pode esperar, e os proprietários dos jornais hesitavam em investir 

grandes somas de dinheiro nestas novas máquinas”. 

O cenário muda com a eclosão da 1ª Guerra Mundial (1914 – 1918). Tantos os 

semanários como os jornais, em especial os europeus e norte-americanos, enviam equipes 

próprias de repórteres fotográficos para cobrirem as principais frentes de combate. Todavia, 

ainda não podemos chamar esses trabalhos de reportagens fotográficas. Para Sousa (2000, 

p.70) um dos motivos é que as imagens eram “publicadas sem ter em conta no resultado 

global, tinham todas o mesmo tamanho (provocando a ausência de ritmo de leitura dando 

pistas para uma leitura mais hierarquizada da informação visual) e eram quase sempre planos 

gerais”. 

Nesse mesmo período, mais precisamente em 1914, surge a câmera Leica9. Estas 

proporcionam ganho na qualidade das imagens e permitem que os fotógrafos escolham o 

enquadramento, a composição, o foco e a regulagem da exposição. Tudo isso, diante dos 

próprios olhos. Fazendo com que Freund (1994) diga que as lentes da câmara se tornaram 

uma extensão do olhar do fotógrafo e isso lhe atribui reconhecimento como imagem de valor. 

Assim, com o passar do tempo, o público começa a demostrar maior interesse nos 

temas da vida cotidiana, cultural e econômica e não apenas com a cobertura de atividades e 

acontecimentos ligados às figuras públicas. Isso vai possibilitar que a fotografia de imprensa 

se desenvolva, ganhe proporção e ultrapasse o caráter de mera ilustração, assumindo seu 

lugar como material informativo. 

Atualmente, a fotografia é a forma de representação visual mais utilizada tanto nos 

meios de comunicação, como na vida particular das pessoas, pois tem a capacidade de saltar 

aos nossos olhos como uma mensagem. A imagem, porém, não é colocada junto ao texto por 

acaso. Ela possui uma função, um formato, uma intenção. Humberto (2000), reforça este 

pensamento ao afirmar que, para dar forma a uma fotografia, é preciso tocar as pessoas de 

uma maneira que elas possam ser atingidas, fazendo-as pensar e sentir. Logo, a fotografia 

como meio de informação guarda profundos laços de compromisso com a realidade, e, 

enquanto fotografia “pura”, tem na estrutura de sua linguagem própria a possibilidade de 

“tocar” o observador, como uma condição inerente à sua forma de produção. 

Assim, a fotografia utilizada pelo campo jornalístico, o que a torna um meio de 

                                                   
9 A marca que tem sua origem em 1911, ganha seu nome a partir de uma combinação das palavras Leitz Camera. 

Sua história se confunde com a de seu criador, o engenheiro alemão Oskar Barnack que com a ajuda  de seu colega 

Max Bereck, criam a primeira câmera de 35mm e convencem o dono da fábrica óptica Ernst Leitz Optische Werke, 

a iniciar as produções em escala comercial a partir de 1924. 
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comunicação e de informação, pode, ao mesmo tempo informar e “tocar” os sujeitos 

receptores da mensagem imagética produzida. E essa condição deve, segundo Buitoni 

(2011), ser dividida em duas categorias: Fotografia jornalística e Foto Ilustração, que 

formam o grupo de Fotografias de imprensa. Nessa divisão, a fotografia ilustrativa pode ser 

identificada por imagens que são produzidas com o objetivo de causar um efeito ou transmitir 

uma mensagem específica, como salienta Sousa (2004, p.100):  

 

A natureza das ilustrações fotográficas exige ao fotojornalista uma elevada 

preparação. Todas as photo ilustrations são imagens fabricadas, planejadas, para gerar 

um determinado efeito. Quando se lida com pessoas, por exemplo, é comum fazer 

com que os sujeitos fotografados posem. 

 

Enquanto a fotografia jornalística é apresentada como aquela em que o valor 

informativo deve prevalecer em detrimento de outros. Está vinculada aos valores noticiosos 

e/ou opinativo e que possui uma relação com periódicos. Além disto, o fotojornalismo pode 

ser caracterizado por ter vínculo com a atualidade e com a instantaneidade.  

 

1.1. FOTOGRAFIA JORNALÍSTICA 

 

 A fotografia não surgiu no campo jornalístico, inclusive pode ser tratada como imagem 

técnica mãe que, desde sempre, foi aspirante à arte. No entanto, por guardar em si traços do 

realismo por conta da verossimilhança com a realidade, foi adotada por essa área e, hoje, é um 

dos mais importantes dispositivos utilizados na difusão da informação jornalística visual nos 

meios impresso e online. Sontag (1981) é enfática ao dizer que “a fotografia constitui um ponto 

de partida dos mass media que desempenham hoje um papel todo-poderoso como meios de 

comunicação.  

 O caminho trilhado até as primeiras publicações de fotografias na imprensa se dá pelo 

tratamento que a ela é dado. A fotografia ganha como sobrenome a alcunha de “verdade” e 

passa a marcar presença, principalmente, nos periódicos semanais. Nas palavras de Freund 

(1976, p.96): 

 

Muda a visão das massas. Até então, o homem comum só podia visualizar os 

acontecimentos que ocorriam ao seu redor, em sua rua, em seu povoado. Com a 

fotografia abre-se uma janela para o mundo. Os rostos dos personagens públicos, os 

acontecimentos que têm lugar no mesmo país ou além das fronteiras tornam-se 
familiares. Ao estender mais o olhar, o mundo se encolhe. 

 

Sabendo disto, uma fotografia é considera jornalística, em primeiro lugar, porque faz 
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parte do grupo de imagens que “são planejadas pelo corpo editorial, sejam produzidas ou 

compradas, e que podem ser chamadas de fotografia de imprensa” (Baeza apud Buitoni, 

2011, p.90).  

Como aborda Hicks (apud Smith, 1972), um acontecimento tratado no campo da 

imprensa se caracteriza por integrar meios verbais e visuais em uma só publicação, além de 

haver uma “combinação dos esforços de três profissionais distintos: o redator, o fotógrafo e 

o editor”. Afinal, está nas mãos do redator a missão de escrever as legendas da imagem e ao 

editor cabe a função de definir se a fotografia será apenas de cunho ilustrativo ou se 

desempenhará o papel de informar e contribuir com a notícia escrita. Ou seja, é quando uma 

imagem em conjunto com o texto se presta a comunicar informação. 

Ainda, é necessário rever a afirmação de Buitoni (2011) de que estão excluídas desta 

categoria as fotografias publicitárias e aquelas que não possuem função jornalísticas, mesmo 

que Sousa (2000) aponte uma dificuldade em estabelecer limites, tendo em vista a linha tênue 

que existe entre a fotografia jornalística e a publicitária. Segundo o autor isso ocorre por que 

temos fotógrafos que se dizem jornalistas, mas que estão se dedicando a outros suportes de 

difusão da informação visual. Todavia, completa o pensamento, ao afirmar que a fotografia 

jornalística pode ser entendida como uma “atividade que pode informar, contextualizar, 

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

fotografia de acontecimentos e da abertura de assuntos de interesse jornalístico” (SOUSA, 

2000, p. 12-13). 

Mesmo que não seja capaz de registrar o mundo como um espelho, ainda assim a 

fotografia tem o poder de indicar a realidade mais próxima da verdade. Através das lentes, 

os fotógrafos fazem uma interpretação da realidade a ser enquadrada e isso leva por terra as 

afirmações de alguns autores que tratam a imagem fotográfica como apenas uma repetição 

maquinal. Por isso ela pode ser utilizada pelas empresas jornalísticas como uma prova do 

fato noticiado. Mas isso, como já vimos, não foi capaz de abrir espaços nas redações para a 

fotografia logo no início.  

 

Os editores de jornais resistiram durante bastante tempo a usar imagens fotográficas, 

não só porque desvalorizavam a seriedade da informação fotográfica, mas também 

porque as fotografias não se enquadrariam nas convenções e na cultura jornalística 

dominante na época (HICKS apud Sousa, 2001, p.417). 

 

Hoje as convenções mudaram e a fotografia já possui seu lugar nos meios de 

comunicação com o objetivo de propagar uma mensagem. Todas essas transformações 
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incluem diretamente a linguagem fotográfica e por isso é possível, ainda sem 

aprofundamento, utilizá-la para melhor entender o conceito de fotografia jornalística, tendo 

em vista que alguns aspectos são considerados mais informativos do que outros, como é o 

caso dos planos e ângulos normais e dos movimentos congelados, que serão pormenorizados 

no subcapítulo a seguir.  

Alguns autores consideram que o equipamento fotográfico é apenas um aparelho do 

qual o fotógrafo faz uso para produção de uma imagem e, por isso, a imagem resultante é 

dependente do profissional que está por trás da câmera. Isto é, o equipamento é uma 

ferramenta, mas o resultado da produção e da mensagem que se pretende transmitir depende 

dos conhecimentos do fotojornalista e das escolhas de elementos da linguagem que ele faz 

no momento da captura. 

Outros elementos visuais também podem estar ligados à fotografia jornalística, como 

o enquadramento e a composição da imagem. Todos estes pontos são capazes de nos colocar 

em uma linha tênue com a estética e faz com que surja a pergunta se a fotografia de imprensa 

apresenta valores mais estéticos do que informativos. Por isso reitera-se que a fotografia 

jornalística é “aquela que possui valor informativo e/ou opinativo, veiculada por um meio 

de comunicação periódico e que, além de ter relação com a atualidade, possui relevância 

social e política” (BUITONI, 2011, p. 93). 

A fotografia jornalística é a notícia apresentada de maneira visual, é uma marcação 

para que a informação seja percebida. Ou nas palavras de Sousa (2001, p.441), fazer 

fotojornalismo é “contar uma história em imagens”, de preferência que retratem um assunto 

atual ou que tenha relativa importância para a sociedade. E que ainda é: 

 

[...] uma atividade singular que usa a fotografia como um veículo de observação, de 

informação, de análise e opinião sobre a vida humana e as consequências que ela traz 

ao planeta. A fotografia jornalística mostra, revela, expõem, denuncia, opina. Dá 

informação textual. (SOUSA, 2002, p.5). 
 

Por isso, a produção textual de uma fotografia é feita com base na realidade e nos 

critérios de noticiabilidade, sem se esquecer dos fundamentos técnicos necessários para sua 

produção. Um bom exemplo disto é que quando o repórter fotográfico escolhe um ponto a 

ser retratado, ao fazer a opção por um determinado ângulo, enquadramento ou composição, 

ele já está comunicando uma informação. Ao mudar o ponto de vista, o profissional, 

consequentemente, muda o acontecimento a ser informado. 
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A fotografia jornalística é atividade especializada, cujo desempenho envolve 

conhecimento muito além do manuseio do processo. Trata-se de selecionar e 

enquadrar elementos semânticos de realidade de modo que congelados na película 

fotográfica transmitam informação jornalística. (LAGE, 1999, p.26) 

 

Ademais, destaca-se aqui que a fotografia de imprensa, e em especial a fotografia 

jornalística, são um processo gerativo, onde o produtor da imagem tem ao seu dispor 

elementos com significação para que facilitem a compreensão do leitor, fazendo com que o 

fotógrafo consiga transmitir o significado desejado por ele no momento da captação da 

imagem, do recorte de determinado espaço e tempo da realidade que ele acabou de produzir. 

Além disso, os fotógrafos da área 

 

Necessitam de reunir intuição e sentido de oportunidade quer para determinarem 

se uma situação (ou um instante numa situação) é de potencial interesse 

fotojornalístico, quer para avaliarem eticamente, quer ainda para representarem 

fotograficamente. Por vezes necessitam de explorar ângulos diferentes, 

especialmente quando cobrem acontecimentos de rotina. (SOUSA, 2004, p. 13). 
 

Devem cuidar ainda questões como a redundância da fotografia, que sugere oposição 

à informação e, por vezes, acabam tornando a mensagem desnecessária, e o ruído, que é uma 

interferência na transmissão da mensagem, acaba atrapalhando a comunicação. Afinal existe 

um consenso de que quando uma única imagem busca remeter a várias ideias e sensações, o 

observador correrá mais risco de se confundir quanto à significação da fotografia.  

Logo, recomenda-se que o profissional da área escolha transmitir uma única 

mensagem por imagem. E, quando isso não for possível, que ele faça uso dos recursos 

oferecidos pela linguagem fotográfica nos oferece, como por exemplo, a profundidade de 

campo ou a colocação do motivo contra um fundo neutro (SOUSA, 2004), assuntos que serão 

igualmente tratados no próximo subcapítulo desta pesquisa. 

Em tempo, deve-se apontar que podem ocorrer interferências na mensagem 

fotográfica após a produção da imagem. Exemplo disto são as legendas, dependendo da 

situação elas podem modificar a mensagem que o fotógrafo buscava passar. Porém, isso não 

significa que a imagem não possa estar apoiada pelo texto, pelo contrário, um deve 

complementar o outro, cuidando para que não haja uma interferência que prejudique uma 

das estruturas. Barthes (1990) é categórico ao declarar que não existe fotografia jornalística 

sem texto.  

Inclusive, a organização e o sentido da mensagem visual a ser propagada podem ser 

auxiliadas por meio do texto, além de ser uma comprovação de que por trás da fotografia 

existe um veículo de comunicação, bem como pode promover um realce do realismo. Assim, 
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fica claro que é importante que haja uma combinação das duas linguagens, afinal, ambas têm 

o objetivo comum de testemunho da realidade do acontecimento, “[...] conferindo assim à 

atualidade registrada um caráter de verdade” (JOLY, 2005, p. 209).  

Desta forma, é fácil explicar porque a fotografia foi adotada pelo jornalismo. O 

espaço, a cultura, a política, as relações sociais e demais assuntos podem ser mais bem 

percebidos por meio de imagens. Lissovsky (1913, p.118) reforça essa ideia ao proferir que 

isso “são coisas que a fotografia capta mais e melhor do que qualquer outra fonte de 

informação. Dessa forma, as informações que podem sair da fotografia são ilimitadas”. 

Portanto, o fotojornalista apesar já ter em mente o que terá de ser registrado pelas 

lentes de sua câmera, ainda assim, raramente o profissional sabe em que condições a 

imagem terá de ser produzida. Por isso, deve ser consciente de que suas percepções não 

podem influenciar nas características básicas da fotografia jornalística, como: agilidade e 

informação. Pois ao tratar a imagem como uma fonte de comunicação, podemos dizer que a 

sua leitura é polissêmica, cada leitor fará uma interpretação e leitura de acordo com o seu 

repertório individual. Assim, o desafio do repórter fotográfico é produzir uma fotografia 

capaz de transmitir uma mensagem que atinja da mesma maneira ou de modo aproximado 

cada um de seus observadores. 

Por isso a importância do profissional construir um significado para a imagem, antes 

de fazer o registro da cena. E nessa fase ele pode até abdicar dos recursos técnicos e dos 

elementos da linguagem fotográfica que tem à disposição. Assim, ele consegue construir o 

discurso fotográfico, onde estará inserida a intencionalidade da comunicação.  

A produção de um significado auxilia a tradução da informação por parte do 

observador. Isso nos mostra o grau de diferença existente entre texto e fotografia, afinal 

enquanto um comunica através de palavras, o outro profere por meio de linhas, superfícies e 

tonalidades. As funções da fotografia jornalística são: “transmitir informação, esgotando 

suas possibilidades, adquirindo também caráter estético e transmissão de valores culturais”, 

afirma Dias (1999, p.385). 

Essa indicação vai ao encontro da ideia de que a fotografia jornalística, por ser 

portadora de significações e suscitar emoções, é uma expressão estética para além de uma 

representação do real, do imediatismo dos fatos retratados e da transmissão da informação. 

Isso nos leva a refletir sobre as questões que envolvem a fotografia jornalística e as suas 

linguagens enquanto meios de comunicação puramente informativo. Para Chaves (2008, p. 

59) um dos desafios do fotojornalista é: 
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Tentar resolver de forma gráfica e plástica essa necessidade de predizer o futuro. Hoje 

fazemos diversas produções de fotos para tentar resolver essa demanda. É um trabalho 

que se aproxima muito da ilustração e da publicidade, mas é feito no ritmo alucinante 

do jornalismo. ( CHAVES, 2008, p. 59). 
 

 Logo, podemos perceber que os veículos de comunicação buscam provocar uma 

relação mais intensa do leitor com a imagem e, com isso, apostam na sensibilidade e na 

inteligência do observador. Além de ser possível identificar um desejo dos profissionais da 

área em tornar as imagens em acontecimentos fotojornalísticos, extrapolando os critérios de 

noticiabilidade. Afinal é do nosso cotidiano estarmos expostos as mais variadas formas de 

imagem, até em nossos sonhos podemos nos deparar com elas. Porém a maioria dilui-se aos 

nossos olhos com uma velocidade extrema, ao contrário das imagens fotográficas que 

possuem o poder de fazer uma ligação entre passado e presente. Assim, a fotografia clama 

pelo nosso olhar e faz com que nossa atenção permaneça sobre ela. 

 Para que isso ocorra, o fotógrafo pode se valer de duas opções para captar a 

representação do real e congelar a ocorrência a ser noticiada: uma, é sintetizar o acontecimento 

por meio das técnicas de captura e enquadramento; outra é utilizar o contrato de 

convencimento entre autor e observador para que a imagem seja fiel ao que a ela foi proposto, 

podendo ser tirada deste pedaço da história e posta como uma imagem estratificada, a partir 

do registro fotográfico do fato.  

Barthes (1990, p.13) complementa esse pensamento ao dizer que a fotografia 

jornalística “nunca é uma fotografia “artística”, criando um conflito com alguns trabalhos 

feitos por fotógrafos atuantes no campo jornalístico, onde o profissional impõe tema as suas 

imagens e acaba por apresentar suas impressões e interpretações do mundo deixando a 

informação em segundo plano. 

 Ou seja, o nosso cotidiano e o que nos parece banal e repetitivo são alimentos 

essenciais para o fotojornalismo. Assim, “devemos viver o comum com os olhos da 

redescoberta” (HUMBERTO, 2000, p.46). Não obstante, podemos dizer que o ato de 

fotografar é uma interação entre o fotógrafo e o conteúdo a ser abordado. É um ato pessoal e 

intransferível e, que apesar de ter a capacidade de reunir a ideologia do sujeito, a síntese de 

detalhes sociopolíticos do fato e o repertório estético do profissional, tem por objetivo da 

narrativa visual produzida é ser eficiente ao transmitir informações. 
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1.2. LINGUAGEM FOTOGRÁFICA 

 

Na definição de linguagem fotográfica de Sousa (2006, p. 563), esta é a linguagem 

do instante. De acordo com ele, o instante está ligado a escolha do fotógrafo em registrar 

determinado motivo, por um certo ângulo, a partir de um enquadramento, etc. Já para Feijó 

(2012, s/p.):  

Na fotografia, a linguagem está relacionada às características, aos modos, pelos 

quais a fotografia existe. Para chegar a seu objetivo, necessita transpor um complexo 

processo técnico; e é este processo a base da linguagem fotográfica. A base técnica 

da realização da fotografia determina os elementos da linguagem. 

 

Logo, a pura linguagem fotográfica é utilizada pelo emissor para se expressar, 

enquanto que o receptor a utiliza para fazer a leitura e interpretar a imagem que está sendo 

observada por ele. Ademais, é preciso compreender que a imagem em si é a combinação das 

estruturas geométrica e perceptual. A primeira diz respeito à simetria e à estética da 

fotografia, e a segunda é referente a dinâmica da mesma. O resultado é que temos um lado 

da fotografia diferente do outro e isso, para Lima (1988, p. 21), corrobora para “qualificar a 

expressividade da própria linguagem e da leitura que se faz da imagem”. Ainda, é observado 

que no caso da utilização de uma estrutura perceptual, a mensagem se dá da esquerda para a 

direita, logo do início para a conclusão. 

Em relação à leitura de uma fotografia seja ela jornalística ou não, esta ocorre em três 

fases: percepção, que é puramente ótica; identificação, que pode ser ótica ou mental e 

interpretação, que é de todo mental. Deste ponto de vista, podemos refletir sobre a 

capacidade de estímulo que a fotografia possui, nos provocando as mais diversas sensações 

e sentimentos de maneira espontânea. Na maioria das vezes estas reações ocorrem de forma 

mais intensa do que se a situação fotografada fosse relatada em um texto escrito. 

 

Na leitura de um texto, as reações psicológicas se desencadeiam imediatamente, já 

que o sentido da palavra e da frase passa antes pela imaginação para ser traduzido 

em imagens mentais. A leitura de uma fotografia desencadeia reações emotivas 

diretas, pois ela suprime essa fase intermediária (LIMA, 1988, p. 24). 

 

Todavia, o autor pondera que a leitura e a interpretação de uma imagem dependem de 

três ciências: a história, a semiologia e a psicologia, questões que não irmos aprofundar nesta 

pesquisa, mas que para Lima (1988, p.14) são basilares na linguagem fotográfica. Outro ponto 
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que merece destaque é a afirmação de que para ler e interpretar uma imagem é necessário 

conhecer seu contexto, independente da função que esta fotografia irá exercer. Mesmo, que 

seja reconhecido que a imagem pode ser democrática e atingir os mais variados níveis da nossa 

sociedade. Afinal, uma pessoa mesmo que tenha pouco estudo ou seja analfabeta, conseguem 

se manter informadas por meio da mensagem visual, produzida em um clique e retratada em 

uma fotografia.  

Para isso, porém, é fundamental que o observador tenha o mínimo de conhecimento 

sobre os elementos presentes na imagem, do contrário não existe comunicação entre o emissor 

e o receptor. Assim fica claro que é imprescindível que uma fotografia não contenha elementos 

e/ou fenômenos desconhecidos por seus leitores, pois se assim o fizer, se tornará “tão muda 

quanto um texto escrito em uma língua que a gente nunca viu” (LIMA, 1988, p. 18). Afinal, 

a fotografia induz o seu leitor a fazer associações entre a informação apresentada e suas 

convenções previamente adquiridas. 

Mas, é sabido que a linguagem fotográfica sofre mutações com o passar dos tempos, 

principalmente em um mundo que está em constante evolução tecnológica. Isso fica claro ao 

voltarmos a um passado não muito distante, quando os equipamentos fotográficos eram 

analógicos ou quando as imagens eram apenas na cor preto e branco. A evolução dos 

equipamentos influenciou diretamente na linguagem fotográfica, como por exemplo, a 

utilização de cores frias para transmitir uma ideia de frieza ou de cores mais suaves para 

expressar tranquilidade e quietude. 

 

A linguagem da imagem é tão complexa como o homem, por isso é atraente e 

misteriosa. Seus símbolos e signos modificam de leitura durante os tempos e em 

outros espaços, sua falsa estabilidade toma movimento não fora de você (ali na 

moldura) e sim lá dentro, no seu íntimo. (FEIJÓ, 2012, p. 06) 

 

No entanto, o conceito de linguagem fotográfica expresso por Guran (2002, p.12) é 

assim descrito: “trata da natureza da fotografia como expressão e do seu potencial, 

inventariando os instrumentos de construção da linguagem e sua articulação no ato de 

fotografar”. E sugere que existe uma diferença entre a linguagem fotográfica de uma fotografia 

em cores e de uma em preto e branco. Ainda, afirma que a fotografia ao se tornar uma atividade 

de massa, fez com que a sua linguagem fosse vista como algo simplório, trazendo algumas 

consequências, principalmente, no campo jornalístico.  

Para tentarmos por fim as distorções, nominamos aqui alguns dos elementos que 
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compõem a linguagem fotográfica, na sua versão mais pura. Primeiro destacamos a utilização 

da cor e do preto e branco que, como já mencionado, são elementos fotográficos muito 

diferentes entre si. O primeiro deles é a empatia imediata que o leitor possui com as fotografias 

coloridas, tendo em vista que seu entendimento é mais acessível. Enquanto as imagens em 

preto e branco, por possuírem maior poder de penetração e de interpretação, exigem a atenção 

do observador e faz com que ele gaste um tempo maior para ler a imagem.  

Segundo, a própria composição, que é um dos elementos mais importantes na produção 

de uma fotografia, seja ela jornalística ou não. Como o próprio nome sugere, a composição 

fotográfica tem a finalidade de dispor os elementos de forma que a cena a ser registrada 

adquira significado. A mensagem fotográfica depende da organização e do controle sobre o 

que aparecerá ou não no registro. Para isso, Guran (2002, p.23) destaca alguns aspectos que 

devem ser considerados na composição de uma foto: enquadramento, luz, objetivas, foco e o 

momento do clique. 

Logo, o enquadramento pode ser dividido em dois: vertical ou horizontal, sendo o 

último um dos mais utilizados no campo jornalístico. E, para que a informação de uma 

fotografia seja evidenciada, é necessário que a cena seja enquadrada no visor da câmera de 

forma que os elementos geométricos estejam organizados e sejam capaz de formar uma 

realidade plástica. É, portanto, fundamental que o fotógrafo fique atento à algumas regras 

como: não cortar o pé de quem está em primeiro plano ou a cabeça de quem está atrás. O 

enquadramento é tão importante para a transmissão de uma mensagem que a mesma poderá 

ser alterada se o fotógrafo ou outra pessoa faça um recorte na imagem após já estar pronta. “É 

como cortar um pedaço de uma frase, sem poder reescrevê-la depois” (GURAN, 2002, p.28). 

Outro elemento pertencente à composição fotográfica e que merece destaque é a luz. 

Sua intensidade, tipo e direção, são considerados fatores determinantes para o resultado de 

uma foto. Na fotografia em preto e branco, a luz é essencial, pois é a partir dela que foto ganha 

forma. A luz direta10
 pode gerar sombra, aumentar o volume da imagem e definir linhas, 

enquanto a luz difusa11 por ser mais suave ilumina a cena de maneira mais uniforme e gera 

sobras menores e pouco profundas. Por estas e outras questões é que se diz que o melhor 

horário para se fotografar é nas primeiras horas da manhã ou ao final das tardes. 

Também constituem a linguagem fotográfica, mas podem passar despercebidos por se 

                                                   
10 É a luz que incide diretamente sobre o objeto fotografado, causando uma sombra bem marcada e nítida 
11 É quando a luz gera sombras sem contornos nítidos e não é possível dizer exatamente em que ponto começa. 
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tratarem de ajustes mecânicos do equipamento fotográfico: o foco, o diafragma e a velocidade. 

Todos eles possuem a capacidade de trazer valores tanto de ordem estética quanto informativa, 

à fotografia e ainda auxiliar o leitor na interpretação da mensagem a ser transmitida por ela. 

O foco pode dar visibilidade para um ou mais elementos a serem registrados, dizendo o que é 

mais importante e que merece maior atenção. Já o diafragma e a velocidade podem ser vistos 

em conjunto, pois trabalham juntos e dependendo da combinação de ambos se têm uma 

imagem diferente. É através deles que fazemos o controle da quantidade de luz que estará 

presente na imagem e ainda nos oferece a possibilidade de produzir uma fotografia com efeito 

de movimento congelado ou escorrido.  

As objetivas, apesar de serem um dos equipamentos fotográfico, também estão 

inseridas como um elemento da linguagem da fotografia. Afinal elas são os olhos da câmera 

e se tornam nossos olhos também, sem elas não há tampouco fotografia. Por isso, a escolha 

da objetiva obviamente deve ser feita a partir de uma ideia prévia do fotógrafo sobre o que ele 

deseja fotografar e o tipo de imagem que pretende produzir. A lente normal é capaz de 

reproduzir o campo e visão do ser humano, conferindo mais intimidade entre a cena 

fotografada e o observador. A grande angular já nos permite ter uma visão mais ampla do que 

a natural, geralmente é utilizada quando o fotógrafo possui muitos elementos a serem 

enquadrados e pouco espaço para fotografar, mas tem lugar suficiente para tomar distância da 

cena a ser registrada. Ao contrário das lentes teleobjetivas, que possuem um ângulo menor 

que 50° e por isso nos permitem fotografar à distância. Guran (2002, p. 39) a descreve como 

“um olhar indiscreto, que leva o observador para dentro de um cena, mas sem transmitir aquela 

impressão de intimidade que vemos na lente normal, e, em alguns casos na grande angular”.  

Além destes elementos, Feijó (2012, s/ pag.) aponta como partes da linguagem 

fotográfica os planos, que podem ser: grande plano geral, capaz de expressar uma dominação 

do ambiente em relação à figura humana e até mesmo a solidão, pois este plano tem como 

objetivo apresentar o ambiente; plano geral, neste já existe uma integração entre espaço e sujeito 

fotografado, o ambiente não é o foco apenas informa o local onde o registro foi produzido; 

plano médio, aqui a atenção voltada ao sujeito e não existe uma preocupação tão grande com a 

ambientalização; primeiro plano, quando se faz a escolha de utilizar tal enquadramento, é com 

o objetivo de registrar, por exemplo, o semblante do sujeito e plano de detalhe, como o nome 

sugere, este é o responsável por registrar um detalhe da fotografia e que talvez passasse 

despercebido se outro plano fosse utilizado. 

Já os outros quatro elementos citados pelo autor são os movimentos (congelado e 
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escorrido), os ângulos (normal, “de cima para baixo” e “de baixo para cima”), a textura (lisa, 

porosa e grossa) e a própria perspectiva (responsável por dar profundidade e forma para uma 

imagem). Todos diretamente ligados aos ajustes mecânicos do equipamento fotográfico e à 

escolha das objetivas, que forma mencionados anteriormente.  

Assim, fica claro que a linguagem fotográfica se trata da utilização de todos os recursos 

visuais que temos a nossa disposição e que a própria fotografia “dispõe como forma de 

expressão, como técnica e como documento” (LIMA, 1988, p.24). É por meio da sua 

“linguagem própria e inconfundível” (GURAN, 2002, p. 15) que a fotografia se torna uma 

extensão do nosso olhar e, portanto, uma representação da realidade. 

Mas para que o jornalismo se aproprie da fotografia como um meio de comunicação, a 

imagem jornalística precisa constituir uma linguagem própria e inerente ao objetivo de informar 

visualmente. Para isso, a linguagem da fotografia jornalística irá se valer de recursos já 

existentes na linguagem fotográfica e que carreguem valores informativo mais evidentes em 

relação aos estéticos.  

 

1.2.1.  LINGUAGEM DA FOTOGRAFIA JORNALÍSTICA 

 

Quando tratamos da fotografia no campo jornalístico, é preciso notar que esta possui 

uma linguagem diferenciada diante dos outros tipos de produção. A linguagem fotográfica 

empregada aqui deve gerar em primeiro lugar uma mensagem de cunho informativo e de forma 

mais democrática possível, a fim de comunicar-se com um maior número de pessoas. Por essa 

razão a fotografia jornalística é tida como uma das mídias que melhor refletem a realidade. 

Todavia, mesmo que tenha como objetivo principal a transmissão de informação, a 

fotografia jornalística não se trata de um complemento à informação contida no texto, ela deve 

carregar uma informação própria utilizando-se dos preceitos da linguagem fotográfica. Mesmo 

que a fotografia não possa dispensar a escrita, é fundamental que a linguagem fotográfica seja 

definida pelo fotojornalista, pois ele é o responsável por escolher os elementos que irão 

construir a imagem no exato momento da ocorrência, afinal como diria Barthes (1993), o ato 

fotográfico é pessoal e intransferível. Somente desta forma a mensagem poderá ser passada com 

clareza. Além disto, é preciso que exista uma relação entre sujeito, circunstância e ambiente, 

afim de exprimir de forma clara a importância do evento ou o acontecimento registrado em 

foto. 
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É justamente pelo fato da imagem ter uma linguagem própria, que a leitura da fotografia 

é facilitada, possibilitando que a fotografia adquira funcionalidade e seja incorporada ao meio 

jornalístico, mesmo sem perder seu vínculo com o mundo das artes, em especial, o da pintura, 

de onde surgiram muitos elementos de composição fotográfica.  

Exemplo disto é a utilização da perspectiva que surge através dos traços dos pintores 

renascentistas. Machado (1984, p. 27) expõem: 

 

A perspectiva central e unilocular inventada no Renascimento introduziu nos sistemas 

pictóricos ocidentais a estratégia de um efeito de ‘realidade’ e fez com que seus 

artífices mobilizassem todos os recursos disponíveis para produzir um código de 

representação que se aproximasse cada vez mais do ‘real’ visível, que fosse o seu 

análogo mais preferido e exato. 

 

Hoje a perspectiva é um dos elementos da linguagem fotográfica do qual a fotografia 

jornalística mais usufrui. Sousa (2004, p. 65) ainda destaca outros elementos específicos da 

linguagem puramente imagética das quais o fotojornalismo utiliza-se para melhor se comunicar 

com seu leitores: a relação espaço-tempo, movimento congelado, movimento escorrido, além 

de apontar como elementos conferidores de sentido a mensagem fotojornalística o texto, a pose, 

a presença de objetos, o embelezamento da imagem e a trucagem. 

Todos esses elementos que são descritos por Barthes (1990, p.16), para o autor, a 

trucagem é um recurso fotográfico caracterizado pelo seu poder em intervir artificialmente na 

proximidade, introdução ou supressão dos objetos fotografados, por exemplo. Como o próprio 

nome sugere, é um truque do qual o fotógrafo pode utilizar. Enquanto a pose é uma imagem 

previamente pensada e montada da forma que melhor represente a ideia a ser transmitida. É um 

dos elementos do qual os profissionais possuem maior controle em relação aos outros, pois ele 

mesmo pode posicionar seu modelo, por exemplo. Já a fotogenia, é vista como uma estrutura 

informativa, nela a mensagem está na imagem e o embelezamento é feito apenas por meio de 

iluminação, tiragem e impressão. Para completar, Barthes (1990, p.16), é enfático ao afirmar 

que em fotografia “nunca há arte, mas, sempre, um sentido”. 

Evidencia-se assim a ideia de que a fotografia jornalística deve utilizar todos os recursos 

visuais que tem a sua disposição, obviamente, cuidando para que a informação seja transmitida 

de maneira clara, sem ruídos comunicacionais. Aqui cabe o conselho de Guran (2002, p.22), 

que cita que o fotógrafo deve ter um “controle rigoroso sobre tudo que aparece no visor da 

câmera.  



30 
 

Uma fotografia jornalística, para ter sucesso, geralmente precisa unir a força noticiosa 

à força visual. Só assim consegue, no contexto da imprensa, transmitir uma impressão de 

realidade a uma impressão de verdade (SOUSA, 2004, p.13). 

No entanto, sabemos que por mais que não seja uma regra, alguns dos elementos que 

compõem a linguagem da fotografia são mais informativos do que outros e por isso são mais 

utilizados no campo jornalísticos. Destacam-se: plano geral, por serem mais abertos, são 

geralmente utilizados em registros de paisagens e eventos com um número grande de 

participantes. É, também por esse motivo o plano utilizado para situar o observador, tornando-

se fundamentalmente informativo. E, plano normal, que por ser paralelo a superfície, tem a 

capacidade de transmitir uma objetividade acerca da representação do real registrado em 

imagem. 

Na composição, o aconselhado para o campo da fotografia jornalística é escolher utilizar 

um único ponto focal ou a clássica regra dos terços 12para poder dar ênfase a informação que 

se quer transmitir. E, no caso dos movimentos, o mais comum ao fotojornalismo é congela-los. 

Isso é necessário para que os gestos e posições que pretendemos registrar ganhem sentido. 

Pelos elementos até aqui pesquisados e apresentados, podemos entender que por mais 

diversos que sejam os elementos da linguagem fotográfica, todos possuem algo em comum, 

todos são capazes de despertar sensações aos leitores. No entanto é necessário que as pessoas 

saibam, ou melhor, aprendam a ler uma fotografia, e a cabe aos profissionais da área auxiliar 

no ensinamento da leitura dessa linguagem imagética. No contrário, estaremos corroborando 

para que a leitura da fotografia seja induzida pela escrita, fazendo com que cada vez mais a 

imagem perca seu potencial narrativo em relação ao texto. Isto pode chegar ao ponto de a 

imagem perder a capacidade de expressar informação e significado sem a necessidade do apoio 

textual. Fora do texto, perderá seu sentido. 

Todas essas considerações fazem com que surja uma indagação: o valor estético 

interfere na transmissão da informação? Para Benazzi (2010, p.3), as transformações na 

linguagem fotográfica são um resultado não só das mudanças estéticas, mas também do modo 

de se fazer jornalismo somado às questões mercadológicas. No entanto, a utilização da 

linguagem fotográfica pode ser usada de forma subjetiva pelo fotógrafo, uma imagem borrada 

por exemplo, do ponto de vista técnico e, talvez, estético, pode ser considerada à primeira vista 

                                                   
12 Se caracteriza em dividir uma imagem em duas linhas horizontais e duas linhas verticais, em que os 4 pontos de 

interseção dessas 4 linhas são os pontos onde os nossos olhos têm maior atenção. 
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como um defeito. Todavia, o profissional pode ter escolhido aplicar um movimento escorrido 

para transmitir uma ideia, uma mensagem ao seu leitor, mesmo que se apoiando nas partes da 

linguagem fotográfica jornalística que tenham o valor estético mais evidente. O que fica afinal 

e que representa essa pesquisa enquanto problemática é: as partes da linguagem fotográfica com 

maior valor estético possuem o mesmo poder de informação se comparado às partes da 

linguagem fotográfica jornalística mais diretas e com evidente valor informativo? 

 

1.3.  INFLUÊNCIA DA ESTÉTICA NA INFORMAÇÃO 

 

1.3.1.  O valor informativo para o fotojornalismo 

 

 Antes de entender como é tratada a informação na área do fotojornalismo, é preciso 

entender o conceito de uma forma mais ampla, ou seja, qual é a visão sobre esta questão para 

o campo jornalístico, independente do meio de comunicação. Para isso nos apropriamos do 

argumento de Charadeau (2006), no qual o revela que a informação tem a capacidade de 

apresentar uma visão e um sentido particular para o mundo, tudo isso porque ela também é 

uma linguagem. E cabe aos meios, como o jornal, construírem a informação junto aos seus 

profissionais. 

 Para Mouillaud (2002), informação significa tudo o que é possível e legítimo de se 

mostrar. Cabe, por tanto, ao jornalista escolher um ou mais pontos de vista a serem 

apresentados ao público. Observa-se, porém que, na atualidade, as empresas jornalísticas 

prezam mais pela originalidade do que pelos valores-notícias e, até mesmo, pela formação de 

seus profissionais. Isso acaba por refletir nas publicações, sejam elas textuais ou visuais, 

influenciando diretamente na informação, essa que se tornou essencial na vida em sociedade, 

por vivermos em um mundo globalizado. 

 

As notícias tornaram-se simultaneamente um gênero um serviço; o jornalismo tornou-

se um negócio, 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). 
 

A seleção da informação, como já mencionado, é construída por jornalistas. Por isso é 

preciso observar que por sermos seres humanos, estamos expostos a diversas influências, como 

as culturais, de identidade e também aos interesses externos ao nosso campo de atuação. Logo, 

os estudos de Traquina (2005) indicam que o jornalismo pode ser visto de duas formas, através 



32 
 

do polo econômico e pelo polo ideológico. No primeiro esse campo da comunicação é nada 

mais do que um negócio, enquanto que no segundo acredita-se que a área deve prestar um 

serviço público.  

Já no que tange ao senso comum, propagado na academia, o jornalismo deveria priorizar 

os valores relacionados ao contar histórias, levando em consideração o interesse por aquela 

informação, sem se descomprometer com o que é interesse público e não do público, como 

acontece quando o jornalismo se presta apenas como negócio econômico. 

 O jornalismo, é um dispositivo formado por vários outros dispositivos e estes são 

construtores da informação (Mouilland, 2002, p. 32). A fotografia de imprensa pode ser vista 

por esse viés, pois é um formato inserido em outro, que no caso deste trabalho em específico é 

o jornal impresso. Cabe aqui uma referência a Lima (1988), que afirma que a adaptação da 

fotografia “pura” para o jornalismo porque a imagem é o melhor meio de captação da cultura, 

política, relações sociais, etc. Desta forma as informações que podem sair de uma fotografia 

são ilimitadas. A própria objetividade característica da fotografia possibilitou que ela fosse 

apropriada pelo jornalismo. 

 

A mídia toma os acontecimentos significativos por meio dos processos de 

identificações e contextualização. Seria através dos “mapas culturais” (identificações 

sociais e culturais) que os jornalistas dão sentido aos acontecimentos incomuns, 

inesperados e imprevisíveis, que são o conteúdo básico do que é noticiável (HALL, 

1993, p.226). 

 

 Todavia, Sousa (2004) pondera em relação à definição do que é o informativo quando 

este está inscrito na fotografia. Mesmo assim, o autor diz que considera como valor informativo 

aquilo que possui valor como notícia e que estão calcados nos critérios jornalísticos colocados 

em prática, de maneira consciente ou não, pelos profissionais da área. Assim, podemos dizer 

que quanto maior o valor informativo presente nas publicações, maior será o interesse do 

público diante da mesma. O contrário também é verdade, acredita-se que quando uma 

determinada matéria não contém um elevado potencial informativo, ela perde seu espaço.  

 

As imagens que possuem um peso praticamente ilimitado na sociedade moderna, são 

principalmente imagens fotográficas; e a razão de tal autoridade advém das qualidades 

peculiares às imagens que obtemos através da câmera (SONTAG, 1981, p. 148). 

 

A própria ideia de que a fotografia era um retrato da realidade potencializou sua inserção 

na mídia, em especial a impressa. Hoje, ela é considerada apenas como uma representação do 

real. Sontag (1981, p.157) diz que a fotografia  
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[...]é uma forma de aprisionar a realidade, considerada recalcitrante e intratável; de 
fazê-la ficar quieta. Ou ainda de ampliar uma realidade, mas é possível possuir (e ser 

possuído por) imagens [...] 

 

Isso vem ao encontro do que Gomis (1991, p.41) considera como “fatos” jornalísticos 

as “unidades em que a realidade se fragmenta e através das quais ela pode ser captada. A 

realidade é interpretada como um conjunto de fatos. A notícia nada mais é do que fatos 

elaborados, redigidos e comunicados”. Não por acaso, a fotografia jornalística se tornou um 

importante meio de informação. E como, além de ser sinônimo de notícia, a informação também 

é um gênero, merece e deve ser analisada neste trabalho.  

Este aspecto é primordial para a fotografia ser considerada jornalística. Para Le Coadic 

(1996, p.5) a informação é o “conhecimento inscrito sob a forma escrita, oral e audiovisual”. 

Ou seja, deve estar presente na fotografia, sendo um dos valores jornalísticos de maior 

importância no campo do fotojornalismo. Se tornando, assim, um componente facilitador da 

leitura do receptor em relação a uma informação e da repercussão que esta terá.  

Buitoni (2007, p.104) considera que os usos e aplicações da fotografia são originados 

de sua natureza inicial, e para que ela agregue valores como credibilidade e veracidade, é 

preciso pertencer a um dos dois grupos que a autora elenca como fotografias de imprensa: foto 

ilustração e fotojornalismo. É bom lembrar que a primeira tem por objetivo descrever, detalhar 

e explicar, enquanto a segunda tem como propósito transmitir uma mensagem atual, com 

relevância política/ social/ cultural e que principalmente contenha valores de informação . 

Cabe aqui destacar que até meados da década de 80 do século XX, a presença de uma 

fotografia junto ao texto poderia tornar o acontecimento uma manchete, mas, na ausência da 

imagem a notícia perdia seu destaque e, por mais importante, o único espaço concedido a 

ela seria o de pé de alguma página inteira. No entanto, segundo Recuero (2000), para a 

imagem ser classificada como fotografia jornalística é preciso que ela responda algumas 

perguntas: A fotografia em questão informa? Desperta atenção para o texto? E 

principalmente, responde ao lead? Logo, conclui-se que, para ter força informativa é preciso 

que a imagem contenha pelo menos uma dessas respostas. E, ainda, deve conter aspectos 

como: instantaneidade, noticiabilidade, factualidade e ineditismo.  

 

Sendo assim, o produto informativo parece ser resultado de uma série de 

negociações, orientadas pragmaticamente, que tem por objeto o que deve ser 

inserido e de que modo deve ser inserido no jornal [...]. Essas negociações são 

realizadas pelos jornalistas em função de fatores com diferentes graus de 

importância e rigidez, e ocorrem em momentos diversos do processo de produção. 
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(WOLF, 2003, p.200) 

 

Logo, a fotografia jornalística apresenta esse valor informativo por ter a capacidade 

de registrar diversos acontecimentos em diferentes temáticas, desde que sejam de interesse 

público. É ainda capaz de ser mais do que uma fonte de informação, ganha a alcunha de 

documento, que é o que ocorre com as fotografias de atos populares e episódios históricos 

vinculadas a algum veículo de comunicação. Assim, conclui-se que o principal valor 

informativo de uma fotografia é o testemunho da realidade. 

Portanto, a fotografia jornalística apresenta esse valor por ter a capacidade de 

registrar diversos acontecimentos em diferentes temáticas, desde que sejam de interesse 

público. E ainda é capaz de ser mais de se mais do que uma fonte de informação, ganham a 

alcunha de documento, que e o que ocorre com as fotografias de atos populares e episódios 

históricos vinculadas a algum veículo de comunicação. Conclui-se, então, que o principal 

valor informativo de uma fotografia é o testemunho da realidade. 

 

É nesse momento que percebemos, como nunca, tudo o que o fotojornalismo pode 

nos oferecer. Aí fica fácil identificar todo o potencial de uma fotografia como 

informação. O Real congelado diante dos nossos olhos, esperando, imóvel, todas as 

nossas reflexões (CHAVES, 2008, p.65). 

 

E, por mais que o fotojornalismo tenha que ser praticado da maneira mais ágil, viva 

e direta possível, é necessário entender que para despertar maior interesse a imagem precisa 

captar a riqueza dos acontecimentos, buscar o essencial, aquilo que poderia escapar as lentes 

por não ser a imagem esperada, e que já havia sido pré-estabelecida pelos conceitos e 

influências que carregamos conosco. Mas, sem esquecer que, a fotografia para ser considerada 

jornalística, tem como objetivo primeiro de passar informação que, por sua vez, relaciona-se 

com as várias temáticas de interesse público.  

Para Gomis (1991, p.16) a imprensa, além de “comunicar a realidade”, prepara, 

elabora e a apresenta. Esta assertiva se encaixa no campo do fotojornalismo, no qual a 

realidade fragmentada pode ser captada, revelada e comunicada. No entanto, para que isso, de 

fato ocorra, é necessário que a fotografia jornalística se aproprie dos conceitos de valores 

notícia ou informativos, e, Traquina (2004) apresenta dois caminhos a serem seguidos: 

valorizar as notícias de importância social, oferecendo ao público aquilo que ele precisa saber, 

ou valorizar o que o público está ansioso para saber, independente se aquela informação é útil 

ou não, se é importante ou não para a vida em sociedade, utilizando o campo da comunicação 

para atender ao interesse do público ao invés do “interesse público”.  
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Assim é possível concordar com Wolf (1999, p.195) quando declara que não existem 

valores-notícia neutros. Na visão do autor, eles são fruto da cultura jornalística, da intenção 

prévia, podendo originar no nível pessoal, organizacional, social, econômico, ideológico, etc. 

“A definição e a escolha do que é noticiável (...) são sempre orientadas (...) para a ‘condição 

factível’ do produto informativo a ser realizado”. Logo os valores informativos possuem 

atuação direta na pauta, na atuação do repórter e na edição, independente do meio de 

comunicação.  

Sendo assim, podemos entender que as fotografias jornalísticas com mais poder 

informativo e atrativo são as que congregam maior valor-notícia, fazendo-se de extrema 

importância que o repórter fotográfico seja capaz de produzir uma imagem que o seu público 

seja capaz de ler e interpretar. 

Deste modo, retornamos as questões da linguagem fotográfica e da linguagem do 

fotojornalismo, pois o valor informativo dependerá da maneira que o fotógrafo irá se valer do 

plano geral, do ângulo normal e os movimentos congelados, por exemplo, para informar. Além 

de como ele irá utilizar os elementos que atraiam a atenção do leitor, privilegiando um 

determinado espaço da fotografia e cuidando para que os demais componentes presentes na 

imagem não atrapalhem a comunicação.  

Lembrando sempre que a bagagem individual de cada profissional influencia 

diretamente na escolha do elemento linguístico, no caso do texto verbal e oral, e de linguagem, 

no caso do texto visual, como a fotografia, a ser adotado e, portanto, modifica o resultado final 

a ser obtido. Humberto (2000, p. 46), salienta: 

 

O olhar fotográfico é um hábito visual seletivo, animado por uma percepção 

sensibiliza por motivações de diversas origens - filosóficas, ideológicas, culturais 
e afetivas - presentes em todos nós, mesmo que nem sempre identificadas de forma 

nítida. 

 

Porém, se o valor informativo no campo jornalístico é tido como primordial e a 

transmissão da informação deve ser realizada de forma coerente e imparcial, no 

fotojornalismo essa premissa também deve ser respeitada. Por isso há necessidade da 

imagem, assim como o texto, responder uma ou mais perguntas do lead (O que? Quando? 

Onde? Porque? Como?). Além de como já dito por outros autores, despertar atenção e 

emoções do leitor, fazendo com que o valor informativo da fotografia jornalística se encontre 

com o conceito de valor estético, que nada mais é do que a “tentativa de explicar o papel 

que, as sensações e emoções desempenham no pensamento humano” (TAWNSEND, 1997, 
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p.09). Ou seja, analisar aquilo que sucintos emoções e sentimentos por meio da 

contemplação. 

 

1.3.2.  A estética como valor informativo para o campo jornalístico 

 

O termo estética é criado em 1750 pelo alemão Alexander Baungarten, após ganhar 

espaço no âmbito da ciência da percepção, hoje abrange uma série de definições de valores e 

significações. Para Vázquez (1999, p.5) a aceitação da estética é dificultada por ela não 

apresentar um objeto próprio de análise e isso faz com que surja um debate em relação a 

utilidade de seus estudos e em torno da sua definição. Walter Brugger (1962, p.207) diz que 

a estética é “[...] a ciência da percepção sensível em oposição à ciência do conhecimento 

intelectual”. Enquanto Vázquez (1999, p. 54) é mais preciso ao afirmar que: 

 

A estética é, pois, ciência de uma realidade peculiar – as experiências estéticas e as 

práticas artísticas – em toda a sua diversidade e desenvolvimento histórico.  Como 

essa realidade faz parte de seu componente axiológico, cabe-lhe explicar como e 

porque os valores estéticos se integram a ela. Assim, a Estética explica esses valores, 

não os institui ou preserva; não os propõe nem dita normas para sua realização. Por 

isso, não é normativa; é ciência do que é e não do que deve ser. 

 

Por hora é uma forma específica para que o ser humano veja o mundo com um olhar 

mais interpretativo e questionador. Está ligado, à nossa subjetividade e só existe porque ao 

longo dos anos, criamos uma infinidade de valores que hoje são entendidos e interpretados. 

Logo, podemos dizer que a estética vem para cumprir o papel de tornar uma imagem 

fotográfica em algo a ser admirado, em um recurso para chamar a atenção. Mas ressalta-se 

que o conceito estético abrange todos os objetos, processos ou atos que em determinadas 

condições apresentem qualidades estéticas (VÁZQUEZ, 1999, p. 45). E por esse motivo, a 

Estética não pode se desvincular das ciências que estudam as relações humanas e a realidade.  

Assim, o conceito de Terry Eagleton, no livro A ideologia da Estética (1993) que 

relaciona a estética aos sentimentos, às emoções e às sensações, também corrobora para a 

definição do que é a estética. A partir deste ponto de vista é possível pensarmos a comunicação 

como um ato estético, pois o comunicador tem a capacidade de produzir significados e 

despertar a sensibilidade do leitor a partir do momento em que relata ou registra uma história 

e também não deixa de ser um estudioso da realidade e das relações humanas. 

No caso da relação dos valores estéticos com a fotografia é preciso lembrarmos que 

isso é possível por conta da linguagem fotográfica, mais precisamente, de como os elementos 
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visuais são adotados pelo fotojornalista. Por isso Recuero (2000) defende que para avaliar o 

valor estético de imagem podemos nos valer dos aspectos técnicos e da linguagem imagética, 

como ângulos, planos, objetivas, velocidade do obturador e abertura do diafragma. Elementos 

que se não forem cuidados pelo fotógrafo pode resultar em uma priorização da arte e da 

estética como motivo principal da imagem produzida, quando este deveria ser o valor 

informativo predominante. 

Assim, a partir das ideias apresentadas pelos autores até aqui referenciados, é possível 

observar que o objetivo principal da fotografia jornalística tem perdido espaço em prol da 

função expressiva, emotiva e até mesmo para a poética da fotografia artística propriamente 

dita. E, inclusive, uma parcela de fotojornalistas defende que as imagens jornalísticas não 

precisam revelar apenas informação, mas que colabore com o estímulo de sensações e 

envolvam emocionalmente o espectador. Isso porque “hoje é um momento em que a arte 

contemporânea tornou-se consagração dos fotojornalista” (POIVERT apud Dias, 2014, 

p.146). Já para Ken Kobre (1980, p. 338): 

 

Os fotógrafos fazem hoje mais do que registrar notícias [...] são intérpretes visuais 

das cenas usando as suas câmeras e lentes, sensibilidade à luz e duas agudas 

capacidades observadoras para trazer aos leitores um sentimento sobre como foi o 

acontecimento. 

 

E, ao falamos em sensibilidade, podemos, novamente, ligarmos a fotografia à pintura. 

Afinal, foi dessa arte tradicional que se herdou o culto pela expressão visual dos sentimentos. 

“Copiou-lhes as técnicas e apropriou-se de uma certa poética cara às telas, ultrapassando 

assim as resistências da assimilação à arte e, portanto, do reconhecimento dos fotógrafos na 

categoria de artistas” (OLIVEIRA, 2011, p.280). 

Com base nisto é possível analisar que, hoje, parte dos fotojornalistas ao saírem das 

redações para cobrir uma pauta levam além dos equipamentos fotográficos, uma 

preocupação estética com a imagem a ser produzida, fato evidente tanto na qualidade quanto 

na quantidade de fotografias jornalísticas que apresentam essa característica em suas 

produções.  

Mas e a questão informativa, função primordial do campo jornalístico, como fica 

diante dessa preocupação com uma produção fotojornalística com valor mais estético? Na 

opinião de Macedo (2016, s/p.) os fotojornalistas não devem “ter a pretensão de que os 

espectadores olhem para suas fotografias: devem fazer com que olhem para a história que 

elas contam”. E completa ao afirmar que o lado informativo das fotografias de reportagem 
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foi deixado em segundo plano e os profissionais da área estão concentrados em “transpor as 

Pietà e as Madonna para os cenários”. Logo, 

 
Preocupações de ordem estética, o fotojornalista aventura-se nos domínios da arte, 

abandonando a intransigência de valores caros à prestação jornalística. Ele busca 

o sentimento dos fatos que escreve em imagens. O efeito começa justamente neste 

ponto de partida do homem da máquina para o objeto: se não a estetização absoluta 

do real, pelo menos a sua transfiguração pelo espírito artístico que parece habitar 
em todo o fotojornalista (MACEDO, 2016, s/p.) 

  

A informação ao ser transformada em produto faz com que o fotojornalismo participe 

da construção de um cenário de apelo espetacular e estetizante, com o único objetivo de 

aumentar a venda de jornais. De acordo com Soulages (2010, p. 87), isso ocorre porque o 

“espectador não olhar a foto como olha o mundo” e ainda completa: 

 

Aliás, é o que constitui o interesse de uma foto: ela permite aprender a não ver, mas a 

receber de maneira diferente uma imagem visual. Diante de uma foto, o espectador 

obedece uma estrutura de expectativa quanto à representação, ao conhecimento, à 

rememoração, à emoção, ao imaginário, ao desejo, à morte, etc. 

 

Ou seja, a fotografia, por si só, possui uma capacidade expressiva muito grande, o 

que faz com que Kerckhove (apud OLIVEIRA, 2011, p.286) a chame de arte salvadora. E é 

a partir da fórmula do “sentir mais”, apresentada pelo autor, que podemos dizer que hoje a 

fotografia também ganha o poder de apelação. Portanto, o profissional na hora de produzir 

uma imagem deve também fazer uso da sua máxima criatividade, aliada com as técnicas. 

Afinal, a transição entre a prática comunicativa e a experiência estética são resultado do 

desempenho do fotógrafo e das escolhas por ele feitas em frações de segundo.  

 Ademais, a imagem possui também uma função agregadora, pois reúne em torno do 

recorte do real a atenção do leitor e se feita com apelo emotivo, promove o que Mourão (2002, 

p. 76) denomina de “mundialização dos afetos” ou de “sentimentalização das sociedades”. Ou 

seja, o fotojornalista tem em suas lentes o poder de transformar uma notícia em um grande 

acontecimento dependendo dos signos e significados que ele previamente escolheu para 

compor a imagem e transmitir a mensagem. O instante decisivo e o planejamento da fotografia 

jornalística já definem a estética que ela irá apresentar.  

Mas, Smith (1948 em Fontcuberta 2003, p. 211) alerta: 

 

[...] el fotoperiodista pude sacar a reculir su aspecto más creativo. Cuando ello se 

hace para lagrar una mejor traducción del espíritu de la acualidad, entonces s 

completamente ético. Si los cambios see convierten en una pevrsión de la realidad 

com el unico propósito de producir una fotografía más dramática o más comercial, 
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el fotógrafo se ha permitido una licencia artística que no debería darse [...] 

 

Por isso que reforçamos que no jornalismo, a fotografia opina, informa, denuncia. 

Enquanto na arte, a imagem provoca, suscita emoções, incomoda. E eis aqui um dos pontos 

que merece atenção constante dos fotojornalistas: a fotografia jornalística ao denunciar acaba 

incomodando ou provocando reações, e a fotografia artística pode incomodar ao mesmo 

tempo que denuncia. Exige, portanto, um cuidado por parte dos profissionais para que não 

deixem suas fotografias jornalísticas se perderem e se revelarem mais artísticas do que 

informativas. 

É importante também dizer que muitas das discussões em torno da estética do 

fotojornalismo se devem aos padrões estéticos promovidos pelos prêmios concedidos a esta 

área profissional. Ao criar cânones a partir da seleção e da premiação de fotografias 

jornalísticas com elevado valor estético, talvez influenciem na produção jornalística e no 

modo como as fotografias desse nicho serão realizadas. 

 

A estética da fotografia é uma criação, uma construção de um discurso que visa 

objetivos, e estes devem ser analisados especificamente, levando-se em conta as 

perspectivas do autor da fotografia e os meios onde a imagem fotográfica irá 

circular. (SOULAGES, 2010, p.31) 

 

 A fotografia na sua forma mais pura já é composta por ideologias representadas por 

meio de símbolos e quando inserida no jornalismo traz consigo essa característica. Por isso é 

um campo de estudo estético e que deve ser analisado por vários elementos que compõem a 

Estética. Exemplo disto é que a leitura estética de uma imagem é capaz de fazer com que 

compreendamos as sensações que o ver e o sentir podem produzir. Aqui cabe, mais uma vez, 

retornamos aos aspectos da linguagem fotográfica, em especial no que diz respeito à utilização 

de imagens preto-e-branco, pois do ponto de vista estético esta escolha pode despertar a 

melancolia e a tristeza.  

E, talvez a utilização deste e outros pontos da linguagem fotográfica, que antes não 

eram empregados no campo da fotografia jornalística, justamente por estarem voltados mais 

ao campo estético, acabem, atualmente, colocando o valor informativo em segundo plano. No 

entanto, é preciso esclarecer que não existe problema em utilizar elementos estéticos para 

compor a imagem jornalística, desde que não se esqueça do objetivo primeiro da fotografia 

jornalística que é informar. Do contrário, a fotografia não pertencerá ao campo do jornalismo, 

a não ser por estar publicada em um veículo de comunicação. 

De nada adianta ao jornalismo uma fotografia que prime pela estética ao invés da 
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informação. Quando as fotografias ganham as páginas dos jornais por serem as mais “bonitas”, 

estamos ignorado o objetivo primordial do jornalismo, a informação. Mesmo que saibamos 

que a estética por si só possui um valor informativo. Logo, quando a fotografia é produzida 

levando em consideração apenas os aspectos estéticos, ela comoverá, mas não informará; será 

bela, mas não será jornalística. 

 

2.  METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

2.1.  Métodos e técnicas de pesquisa 

 

 O caminho percorrido desde o primeiro semestre de 2017 até este momento, permitiram 

a elaboração de um corpus de pesquisa bem definido e um problema a ser investigado. Como 

já foi possível perceber, ainda na introdução, este trabalho se propõe a estudar se o valor estético 

se sobressai ao valor informativo quando se trata de fotografia jornalística, delimitando-se a 

analisar as imagens vinculadas ao jornal local Diário de Santa Maria (DSM). Para que fosse 

possível responder ao problema de pesquisa, foi fundamental compor um referencial teórico 

que tivesse como pontos centrais: o fotojornalismo, a linguagem fotográfica, a informação no 

campo jornalístico e a estética na comunicação. 

 

2.1.1.  Corpus da pesquisa 

 

 O corpus dessa pesquisa são as fotografias do Diário de Santa Maria, com maior 

valoração estética em relação ao valor informativo jornalístico, a partir da análise de elementos 

que compõem a linguagem própria do fotojornalismo.  

 Quanto a sua a seleção, houve a necessidade de nos limitarmos a partir de três critérios: 

uma fotografia jornalística de cada editoria do jornal impresso, imagens que evidenciassem a 

valoração estética em detrimento ao valor informativo jornalístico e que estivessem vinculadas 

ao jornal DSM no período de junho a novembro de 2017.   

 Ademais, a escolha se dá por meio de uma observação de que o tema ainda é pouco 

explorado nas pesquisas da área da comunicação, em especial do jornalismo. 
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2.1.2.  A natureza da pesquisa 

 

 A pesquisa que aqui se apresenta é bibliográfica, pois recorre vários materiais de apoio 

e autores de referência e o método de pesquisa empregado é de cunho qualitativo, pois prioriza 

a elaboração e estrutura do corpus de pesquisa e a sua interpretação, sem a preocupação de obter 

resultados traduzidos em números. Interessa, portanto, os aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados, inclusive para Minayo (2001) as pesquisas qualitativas trabalham com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. Neste modelo, o pesquisador deve se despir de 

julgamentos, preconceitos e crenças (GOLDENBERG, 1997, p. 34). 

 Para que haja um projeto de pesquisa e que o mesmo possa ser posto em prática é 

essencial que o pesquisador se valha da leitura, pois esta será fundamental na fase de pesquisa 

bibliográfica e auxiliará nas argumentações a serem apresentadas no decorrer do trabalho. É 

também a leitura que facilitará a seleção do que é ou não útil ao pesquisado naquele momento: 

 

A 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). 

 

 Assim, fica claro que este trabalho desde seu projeto teve como ferramenta fundamental 

os livros que nos serviram para revisão e bibliografia. Ainda, quando estes materiais físicos e 

que estavam disponíveis pela biblioteca da instituição se esgotaram, recorremos aos acervos 

digitais e nos utilizamos do material neles encontrados, conforme citados no capítulo das 

referências bibliográficas. Foi ainda nesta fase que percebemos a escassez de bibliografias em 

relação ao tema proposto, reforçando assim a importância deste estudo e seu significado para 

essa área de conhecimento. 

 

2.1.3.  Análise imagética fotográfica 

  

Após a pesquisa bibliográfica, a definição do referencial teórico e do método de pesquisa 

passamos para a escolha da técnica de investigação, enquadrando-se aqui a análise imagética 

da fotografia, por possibilitar a interpretação de um discurso, neste caso a mensagem visual, 

como corrobora Coutinho (2005, p. 330): 
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[...] interessa a 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. 

 

 Esse aspecto de que a imagem é capaz de comunicar uma mensagem é o que a torna um 

objeto de estudo e fundamenta uma investigação pela análise. Para tanto, no campo da 

comunicação existem, segundo Coutinho (2005), três formas de analisar uma imagem: 

investigar levando em consideração a imagem como documento, analisar a imagem como 

narrativa e realizar o Exercício do Ver (grifo da autora). No caso desta pesquisa acreditamos 

que nos cabe seguir a primeira linha de investigação, pois “esse tipo de pesquisa se torna 

especialmente válido quando se trata da análise de imagens impressas em veículos de 

comunicação” (COUTINHO, 2005, p. 332). 

 Para fazer tal análise imagética é preciso passar por pelo menos quatro etapas: leitura, 

interpretação, síntese e conclusão a partir de critérios de análise específicos que, juntos, trarão 

os resultados, as conclusões e a resolução do problema de pesquisa que motiva o trabalho. Estes 

passos serão seguidos para só então transpor do visual para o textual.  

Dessa forma, para analisarmos o corpus da pesquisa, iremos nos aliar as seguintes 

categorias e subcategorias: Categoria 1ª, representada pelas subcategorias Editoria, Título e 

tema da matéria e Conteúdo, significado e legenda da fotografia. Categoria 2ª – Linguagem 

fotográfica utilizada, com as subcategorias Plano, Enquadramento, Regra ou composição usada 

e Indicativa variável de valor estético. 

 

FOTOGRAFIA SELECIONADA:  

CATEGORIA 1ª 

Editoria  

Título e tema da matéria  

Conteúdo e significado  

 Legenda da fotografia  

CATEGORIA 2ª - Linguagem fotográfica utilizada 

Plano e ângulo fotográficos   

Enquadramento  

Regra ou composição fotográficas utilizada  

Indicativa variável de valor estético  
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Esta invenção metodológica para a análise das fotografias jornalísticas se justifica em 

razão deste ser um recurso fundamental para a especificidade do tema, da problemática e do 

corpus dessa pesquisa, especialmente em relação ao elemento de subcategoria, a Indicativa 

variável de valor estético, pertencente à Categoria 2ª, que se apresenta de maneira particular em 

cada uma das fotografias. Este processo ainda se faz necessário pois, conforme Fabrício (2009, 

p. 81): 

 

Analisar as principais estruturas que determinam significados (representacionais, 

interacionais e composicionais) suas disposições na cena, através de ícones, figuras, 

lugares, objetos, seus processos de ação ou reação, cenários, circunstâncias temporais, 

emocionais, possíveis intenções, saliências realçadas pela proximidade ou 

afastamento, realizadas através de ângulos e enquadramentos, modalidade (saturação, 

ajuste de cor, contextualização ou descontextualização pela neutralidade e desfoque 

de fundos) representação dos detalhes, perspectiva e tipo de iluminação, tornam a 

observação mais aprofundada e rica em constatações. 

 

No entanto precisamos ter em mente as palavras de Souza (2001) quando afirma que 

“[...] a palavra fala da imagem, a descreve e traduz, mas jamais revela a sua matéria visual. Por 

isso mesmo, uma imagem não vale mil palavras, ou outro número qualquer”. E por tal razão 

este estudo apresentará as imagens anexadas junto à análise, pois sem elas a investigação ficaria 

incompleta e não seria compreendida por seus futuros leitores.  
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3. ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

 

3.1.  O VALOR ESTÉTICO X O VALOR INFORMATIVO 

  

Para tentarmos resolver nosso problema de pesquisa, optamos por fazer tal análise 

percorrendo o caminho das editorias que compõem o jornal impresso do Diário de Santa Maria, 

que são: esporte, educação, economia, política, geral e cultura. Ainda pertencem ao jornal, as 

editorias de segurança e polícia. Porém em ambas não foram encontradas imagens que 

preenchessem os requisitos de seleção por nós definido na metodologia de pesquisa, no período 

determinado. 

 

 

FOTO 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fotografia publicada no dia 08 de junho de 2017 
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FOTOGRAFIA SELECIONADA:  

CATEGORIA 1ª 

Editoria Esportes 

Título e tema da matéria Rumo ao templo do muay thai 

brasileiro 

Conteúdo e significado Um atleta de muay thay de Santa Maria, 

se profissionalizou em dezembro de 

2016 e conseguiu uma vaga para lutar 

em um dos maiores torneios do esporte 

no brasil. 

 Legenda da fotografia “FOCO Flávio pinheiro, aluno de 

projeto social da Guerreiros Thai, lutará 

no Portuários Stadium, em Santos”.  

CATEGORIA 2ª - Linguagem fotográfica utilizada 

Plano e ângulo fotográficos  Plano médio e ângulo normal. 

Enquadramento Horizontal 

Regra ou composição fotográficas utilizada Regra dos terços 

Indicativa variável de valor estético Utilização de luz e sombra.  

 

A matéria, assim como a imagem, dá destaque a um jovem de 24 anos que se 

profissionalizou em dezembro de 2016 e ganhou a oportunidade de lutar em um dos principais 

torneios do esporte no Brasil. A legenda, assim como o texto da matéria, se tornou uma 

explicação para o que a foto registra. Dizendo quem é o personagem e porque este merece 

enfoque. O registro nos apresenta um jovem do sexo masculino, de pele negra, cabelo quase 

raspado que com a testa franzida nos transmite que estar concentrado. 

Além disto, a forma como o personagem é posto em cena, indica que seu movimento 

foi congelado devido a utilização de uma alta velocidade do obturador da câmera ou, o mais 

provável, que ele posou para o registro. Em ambos os casos, cabe a afirmação de Sousa (2004, 

p. 81) ao dizer que “os gestos e as expressões significativas do ser humano (...) são elementos 

possíveis de outorgar determinados sentidos à imagem fotográfica, pois favorecem a construção 

e a reformulação de ideias sobre as pessoas fotograficamente representadas”. 

Mas a fotografia, se desvinculada do texto, pode adquirir uma segunda interpretação, 

podendo expressar a preparação do jovem para golpear e vencer qualquer adversidade que ele 

possa ter em seu caminho. É essa possível dualidade na interpretação, que pode confundir o 
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leitor e criar um ruído na comunicação. 

Todavia, o fotógrafo busca por visão mais objetiva ao optar pelo plano médio e ângulo 

normal para o registro. Isso expressa o desejo de representar a realidade de maneira clara. Já no 

que tange a composição, a organização da cena fotografada se dá pela Regra dos Terços, que 

para Juchem (2009, p.18) é: 

  

Uma composição tradicional da fotografia. Divide-se imaginariamente a imagem em 

três terços horizontais e três terços verticais: as linhas formadas serão naturalmente 

áreas de atenção para o observador, e os pontos de intersecção, marcos ainda mais 
eficientes. 

  

Na imagem em específico, os pontos centrais à direita servem para destacar o atleta com 

os punhos protegidos por uma amarração vermelha e cerrados, prontos para deferir o golpe. 

Enquanto a projeção da sombra na parede está centralizada e o aparelho de treinamento ocupa 

o lado esquerdo, quase saindo do enquadramento, como se esse elemento não fosse importante 

para o registro. 

Aqui, também é observado a utilização de luz e sombra, elemento que se caracteriza 

como estético. O recurso acaba nos passando uma ideia de movimento quando nos deparamos 

com o jovem atleta se preparando para golpear o objeto de treinamento, enquanto a sua sombra 

projetada já está a realizar a ação e fica “em contato” com a superfície do objeto. 

Portanto, ao finalizarmos a análise, é possível identificar que sem o apoio do texto, a 

imagem apenas informa que o personagem fotografado se trata de um atleta de luta, sem ao 

menos deixar claro a qual esporte ele pertence e o porquê dele merecer tal registro. E, o 

elemento estético empregado a imagem, não possui aqui caráter informativo, pois a sombra não 

nos transmite nenhuma mensagem, apenas é uma projeção da pose feita pela figura humana e 

um diferencial com intuito de atrair a atenção do leitor por meio da imagem. 
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FOTO 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA SELECIONADA:  

CATEGORIA 1ª 

Editoria Educação 

Título e tema da matéria Unifra divulga listão da segunda 

chamada do Vestibular de Inverno 

Conteúdo e significado  A matéria nos informa que o Centro 

Universitário Franciscano está realizando a 

segunda chamada de aprovados no 

vestibular. Também presta serviço ao 

divulgar o listão e as datas e horários de 

matrículas. 

Legenda da fotografia “EXPECTATIVA Mais de 3 mil 

candidatos participaram do vestibular, 

disputando as 400 vagas oferecidas”.  

CATEGORIA 2ª - Linguagem fotográfica utilizada 

Plano e ângulo fotográficos  Plano geral e ângulo normal. 

Enquadramento Horizontal 

Regra ou composição fotográficas utilizada Linhas, moldura e elementos de 

ambientalização 

Indicativa variável de valor estético Utilização de moldura 

Figura 2 - Fotografia publicada na edição dos dias 1º e 2 de julho de 2017. 
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A fotografia, por ter sido produzida durante o vestibular e não quando os nomes foram 

divulgados, se torna uma imagem ilustrativa, apenas para representar o assunto abordado no 

texto e a legenda corrobora para isso, ao trazer uma informação de quando os alunos ainda 

aguardavam para a realização da prova. 

Mesmo utilizando o plano geral, o fotógrafo ainda se põe em posição diagonal para 

enquadrar melhor a cena que ele pretendia registrar. Para mostrar o maior número possível de 

alunos, no registro, ele ainda se aproveita de um enquadramento horizontal e do ângulo normal. 

E, para indicar o local de realização do vestibular a composição da foto ainda apresenta 

elementos como a placa do prédio 15 e o próprio pátio do Centro Universitário Franciscano. 

Ainda no que se refere à composição da foto, o profissional se vale das linhas que estão 

na cena e isso o ajuda a direcionar o olhar do leitor, além disso “[...] as linhas horizontais e 

verticais tendem a dar a sensação de estatismo [...]” (SOUSA, 2004, p. 74). Ademais, cria uma 

moldura que pode ser vista como um reenquadramento da fotografia, centralizando os 

personagens do vestibular, que são os estudantes. Essa moldura, não por acaso, carrega consigo 

um valor estético ao transmitir a sensação de que o próprio leitor está visualizando a cena pela 

janela ou ainda, pode passar a ideia de que o vestibular é uma das janelas abertas para que o 

jovem trace seu futuro e escolha a profissão que irá seguir. 

Logo, fica claro para nós que sem o apoio textual, a imagem nos revela apenas a 

ocorrência de um possível vestibular, tendo em vista o aglomerado de alunos. A informação 

estava no instante em que o registro foi feito, ao ser colocado fora de seu contexto deixa de ser 

uma fotografia jornalística para se tornar uma fotografia ilustrativa. Quanto ao nível de 

informação que os elementos estéticos poderiam nos transmitir, estes podem ser considerados 

quase nulos a não ser pelos símbolos que aparecem na composição da imagem indicando o local 

onde a fotografia foi feita. A moldura e as linhas que são os que possuem evidente valor estético, 

apenas cumprem o papel de direcionar o olhar do leitor e atrair sua atenção para a cena 

centralizada. 
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FOTO 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA SELECIONADA:  

CATEGORIA 1ª 

Editoria Economia 

Título e tema da matéria Itens de higiene e maquiagem são 

vilões no bolso do consumidor 

Conteúdo e significado A matéria informa através de texto, os 

produtos que sofreram uma baixa ou um 

aumento de preço em Santa Maria 

Legenda da fotografia  “NA PRATELEIRA Em um ano, um dos 

poucos produtos de higiene que baixou o 

preço foi o papel higiênico. Impostos 

seriam responsáveis pelo reajuste dos itens 

nesse período”.  

CATEGORIA 2ª - Linguagem fotográfica utilizada 

Plano e ângulo fotográficos  Plano geral e ângulo normal. 

Enquadramento Horizontal 

Regra ou composição fotográficas utilizada Regra dos terços 

Indicativa variável de valor estético Utiliza a perspectiva e também o 

desfoque 

Figura 3 - Fotografia publicada no dia 03 de julho de 2017 
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Ao contrário do que a matéria divulga em seu texto, ao informar os produtos que 

sofreram uma baixa ou um aumento de preço em Santa Maria, a legenda e a foto dão ênfase a 

um único item de higiene. O plano utilizado é o geral e o ângulo normal, isso mostra uma certa 

preocupação do fotógrafo em apresentar elementos de cunho informativo na sua produção, 

tendo em vista que para Sousa (2001, p. 447) o plano geral é “fundamentalmente informativo”. 

Além disso, mais uma vez, observa-se o propósito de ambientalizar o leitor, ao indicar o local 

onde a fotografia fora produzida.  

Também é comum a essa imagem, a utilização da regra dos terços para dar destaque a 

prateleira com papéis higiênicos. O fotógrafo ocupa seis dos nove pontos de destaque da 

imagem apenas com esse elemento. Não obstante, as linhas formadas a partir da prateleira e das 

luminárias do local, são responsáveis por criar uma profundidade de campo na imagem.  

Por isso, destacamos aqui como elemento estético o uso da perspectiva, mas sem ignorar 

que o foco da câmera está concentrado em apenas dois pacotes de papéis higiênicos e o restante 

da fotografia desfocada. Isso faz com que a visão do leitor seja imediatamente atraída para o 

ponto em foco e que ele ignore, em primeiro momento, os demais elementos, como por 

exemplo, a pessoa com uma cesta no braço realizando suas compras. 

Porém, quando desvinculada do texto, a imagem apenas nos diz que o registro fora feito 

em um mercado, no setor de materiais de higiene. Não é uma fotografia jornalística, pois não 

apresenta qualquer informação. Ela se trata de uma foto ilustração, essa definição é reforçada 

pela utilização do recurso de foco empregado na imagem e que são um dos elementos estéticos 

em evidência. 

 

FOTO 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Fotografia publicada no dia 20 de outubro de 2017 



51 
 

FOTOGRAFIA SELECIONADA:  

CATEGORIA 1ª 

Editoria Política 

Título e tema da matéria Licitações para contratar serviços 

Conteúdo e significado A reportagem divulga a abertura de 

processos licitatórios por parte da 

Câmara de Vereadores de Santa Maria e 

quais destes são considerados 

prioritários pela administração. 

Legenda da fotografia “MONITORAMENTO Câmara quer 

reforçar segurança em sua sede”.  

CATEGORIA 2ª - Linguagem fotográfica utilizada 

Plano e ângulo fotográficos Grande plano e ângulo normal. 

Enquadramento Horizontal 

Regra ou composição fotográfica utilizada Centralização do elemento 

fotografado 

Indicativa variável de valor estético Registrar apenas o nome do local e 

desfoque 

 

Ao analisarmos essa fotografia, percebemos que mesmo que o texto traga informações 

sobre as licitações que serão abertas e os valores que serão destinados para o pagamento dos 

serviços das empresas selecionadas, a imagem não carrega consigo nenhuma destas mensagens. 

Aliás, a primeira impressão que a imagem pode nos passar é de que a Câmara de Vereadores 

está de portas fechadas e, aliado à legenda, o motivo seria a falta de segurança.  Assim, essa é 

uma imagem que possui apenas o objetivo de ilustrar quem será responsável pelos processos 

licitatórios.  

O ângulo escolhido é mais uma vez o normal, mas aqui se escolhe pelo Grande plano, 

que segundo Sousa (2001, p.447) é o responsável por enfatizar particularidades, no caso o nome 

do local “Câmara Municipal de Vereadores”, e se caracteriza por ser mais expressivo do que 

informativo ao limitar a visão do leitor apenas à escrita, ignorando o que poderia ser visto 

através da porta de vidro fechada. 

Como já foi possível observar, a composição da fotografia se dá pela centralização da 

porta com a escrita indicando o local e pelo uso da técnica de desfoque para que os 
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parlamentares e outros elementos que apareceriam ao fundo não fossem “vistos”. Isso nos leva 

a crer que a estética desta imagem está na escolha do profissional em registrar apenas a escrita 

com o nome do local adesivado na porta de vidro e, por conseguinte o uso do desfoque no 

restante dos elementos. Se tornando, como já dito, uma foto mais ilustrativa do que informativa. 

 

 

FOTO 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA SELECIONADA:  

CATEGORIA 1 

Editoria Geral 

Título e tema da matéria Sol para reconstruir 

Conteúdo e significado  O texto apresenta a dona de casa Maria 

Elizabeth Pedroso e conta como tem 

sido a rotina dela e da família após a casa 

sofrer danos por conta do temporal. 

Legenda da fotografia  “IMPROVISO Beth teve parte da casa 

destruída, mas ficou no local para não 

deixar os bichos sozinhos”.  

CATEGORIA 2ª - Linguagem fotográfica utilizada 

Plano e ângulo fotográficos Plano médio e ângulo normal 

Enquadramento Horizontal 

Regra ou composição fotográfica utilizada Regra dos terços 

Indicativa variável de valor estético Uso de luz e sombra. 

Figura 5 - Fotografia publicada na edição do dias 21 e 22 de outubro de 2017 
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Diferentemente, da matéria que faz um apanhado dos danos que os moradores de Santa 

Maria tiveram com o temporal ocorrido na madrugada do dia 19 de outubro, a fotografia temos 

apenas o registro de dona Beth e mesmo assim, pouco se mostra os prejuízos que ela e sua 

família tiveram. Além disto, enquanto o título da matéria e, por consequência da foto, fala em 

sol para reconstruir, a imagem apenas mostra um local sombrio. Isso corrobora para que o 

elemento estético da fotografia em questão seja a utilização de luz e sombra, nos transmitindo 

justamente a sensação de escuridão e tristeza.  

Porém, há uma certa contradição entre o título e imagem. Na fotografia não existe “Sol 

para reconstruir” e nem apresenta o que precisa ser reconstruído. A composição se dá por um 

plano médio e ângulo normal, mesmo que o fotógrafo tenha se posicionado em diagonal, na 

tentativa de produzir uma profundidade de campo. Assim, a personagem e o pouco dos danos 

que aparecem em cena ocupam o lado esquerdo da fotografia. Já o restante do enquadramento 

é composto por um pequeno fogão e uma parede de tijolos pouco visível por conta da 

iluminação.  Logo percebemos que houve uma preocupação em utilizar a regra dos terços na 

composição do registro. O que também chama a atenção é que o fotógrafo deixou em primeiro 

plano a parede de tijolos, em segundo o fogão e em terceiro a figura humana. Uma hierarquia 

pouco comum no fotojornalismo.  

Por isso tudo que aqui foi apresentado em relação à imagem em análise, podemos dizer 

que o elemento estético de sombra e luz tão pouco informa e ainda possui a capacidade de 

confundir o leitor ao ser colocado o título “Sol para reconstruir” quando a imagem apresenta 

tantas sombras. Inclusive, a sombra esconde até mesmo a identidade da personagem principal 

da matéria, só somos capazes de a identificarmos por meio do texto. Logo, quando a imagem é 

vista sem o texto, ela perde sua capacidade de informar. 
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FOTO 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA SELECIONADA:  

CATEGORIA 1ª 

Editoria Cultura 

Título e tema da matéria Quase tudo igual 

Conteúdo e significado  A reportagem faz um levantamento dos 

estabelecimentos de Santa Maria que se 

adequaram ou não à ementa da nota 

técnica elaborada pela Secretaria 

Nacional do Consumidor e divulgada no 

dia 3 de julho. 

Legenda da fotografia  “INGRESSO UNISSEX Procon pode 

notificar e multar estabelecimentos que 

não se adequarem à norma técnica 

emitida em julho”.  

CATEGORIA 2ª - Linguagem fotográfica utilizada 

Plano e ângulo fotográficos  Plano médio e ângulo contrapicado 

Enquadramento Horizontal 

Regra ou composição fotográfica utilizada Profundidade de campo e moldura 

Indicativa variável de valor estético Moldura 

Figura 6 - Fotografia publicada no dia 03 de novembro de 2017 
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Na imagem é possível notar uma maioria de mulheres em relação aos homens na fila de 

um estabelecimento. Por essa leitura, a fotografia está indo ao encontro da justificativa da nota 

técnica elaborada pela Secretaria Nacional do Consumidor quando diz que os locais, em 

especial casas noturnas, ofertam ingressos de menor valor para mulheres, estão utilizando-as 

como uma estratégia de marketing. 

Logo, ficam claras algumas das escolhas de composição feitas pelo fotógrafo, como a 

opção de fotografar uma fila de pessoas que aguardavam para entrar em um estabelecimento e 

onde a presença das mulheres é maioria. Fora isso, a fotografia apresenta o ângulo denominado 

contrapicado (ou contra-plongée), que nada mais é do que um registro fotográfico feito com 

inclinação de baixo para cima, afim de valorizar o motivo fotografado (SOUSA, 2001, p.448). 

E, apesar dessa composição não obedecer a regra dos terços, a imagem ganha uma organização 

quando o fotógrafo decide colocar o painel do carro em primeiro plano e a fila formada por 

pessoas em segundo.  

Inclusive, a própria linha formada pela fila cria um segundo recurso de composição, ao 

proporcionar uma profundidade de campo e orientar a leitura da fotografia da direita para a 

esquerda. Além disso, o visor do carro se torna uma moldura para a cena fotografada, que acaba 

por agregar valor estético a imagem. Permitindo assim, que o leitor se sinta no local, como se 

ele próprio estivesse vendo a cena através do visor. 

Assim, podemos identificar que quando desvinculada do texto a imagem apenas nos 

transmite que existe em algum lugar, possivelmente um estabelecimento, em que as pessoas 

aguardam em fila para a entrar. Não nos diz o motivo para isso ocorrer, nem ao mesmo em local 

foi feito tal registro. O elemento estético e também de destaque da fotografia é a moldura e esta 

não possui nenhum caráter informativo, apenas é utilizada na composição para “embelezar” a 

imagem e, mais uma vez, atrair a atenção do leitor para a matéria e para a própria fotografia. 

Como dito no decorrer do referencial teórico, é bela, mas não informa e se isso acontece a o 

fotojornalismo dá lugar a foto ilustração. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Essa pesquisa de monografia foi pensada e motivada a partir da observação de que o 

fotojornalismo vive um momento delicado em sua história, assim como o próprio jornalismo. 

No caso específico da fotografia jornalística observa-se que os profissionais têm dedicado um 

tempo maior para pensar a composição de suas produções fotográficas. Assim, os 

fotojornalistas passam a se valer de elementos estéticos, que são comuns ao campo da 

comunicação, mas que nas fotografias jornalísticas ficavam em segundo plano.  

Isso nos levou a seguinte problemática: como o valor estético das fotografias 

jornalísticas do jornal Diário de Santa Maria interfere no valor informativo das imagens por 

eles publicadas? E para refletir e responder tal questão foi necessário percorrer um caminho que 

nos exigiu um percurso calcado em uma pesquisa bibliográfica.  

Assim iniciamos este trabalho retomando o surgimento da fotografia e de como o 

jornalismo se apropriou dela como um novo meio de comunicação. Nesta fase foi possível 

entendermos que a fotografia foi considerada uma inimiga da pintura, pois muitos acreditavam 

que a arte milenar tivesse seu fim com o surgimento da câmara escura e, portanto, das primeiras 

fotografias. O motivo é que muitos pintores defendiam que elas registravam a realidade com 

mais precisão e rapidez do que a pintura era capaz de fazer. E é justamente pela capacidade da 

fotografia em representar a realidade, ao ponto de servir como um documento de comprovação, 

que ela acaba por ser absorvida pelo campo do jornalismo.  

E ao ser empregado pelo jornalismo, a fotografia traz consigo resquícios de elementos 

herdados da pintura e que a tornavam por vezes artística. Por isso, por anos, o jornalismo esteve 

empenhado em explorar partes da linguagem fotográfica que fossem mais objetivas, com o 

intuito de fugir dessa relação com os valores artísticos. Porém, nos últimos tempos percebemos 

que as produções fotojornalísticas utilizam elementos da linguagem fotográfica com valores 

estéticos mais evidentes em relação aos informativos. Em um primeiro momento isso ficou 

limitado à editoria de cultura e nas fotografias ilustrativas, mas na atualidade passaram a ser 

observadas em fotografia jornalísticas de todas as editorias do jornal impresso, em especial do 

Diário de Santa Maria, que é nosso objeto de estudo.  

Um dos possíveis influenciadores para essa mudança são os prêmios jornalísticos na 

categoria fotografia jornalística. A interferência se dá porque estes impingem ao campo um 

modo de produção pautado pela forma como o conteúdo jornalístico será mostrado, priorizando 

a estética ao invés da informação. Para exemplificar e justificar tal afirmação, vejamos algumas 
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das fotos premiadas nos últimos anos: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E para que pudéssemos observar se determinada fotografia jornalística possuía ou não 

o valor estético mais saliente do que o valor informativo, foi necessário entendermos estes dois 

Figura 8 - Prêmio Pulitzer 2017 na categoria Breaking News Photography. Autor: Daniel Berehulak 

| The New York Times  

Figura 7 – Prêmio Pulitzer 2016 na categoria Breaking News Photography . Autor: Yannis Behrakis 

| Thomson Reuters 
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conceitos e como eles são vistos pelo jornalismo e como são absorvidos pelo fotojornalismo. 

No que tange ao valor informativo lembramos a citação de Charaudeau (2006) que nos diz que 

a informação tem o poder de apresentar um sentido particular para o mundo, e que por esse 

motivo ela também é vista como uma linguagem. Já Mouillaud (2002) afirma que a informação 

é tudo aquilo capaz e legítimo de ser mostrado e que o jornalista é o responsável por escolher o 

que será divulgado para o público, pois esses profissionais possuem ou deveriam possuir o 

conhecimento acerca dos valores-notícia que são a base para qualquer produção jornalística. E 

para que uma fotografia seja considerada jornalística e com valor informativo, ela precisa 

responder uma ou mais perguntas do lead (O que? Quem? Quando? Onde? Porque? Como?). 

 Referente ao valor estético, retornamos ao conceito apresentado por Terry Eagleton 

(1993), onde o autor diz que está ligado aos sentimentos, as emoções e as sensações. São 

elementos capazes de atingir o observador, logo a própria comunicação pode ser pensada como 

um ato estético, ao instigar a sensibilidade do leitor com a história que está sendo contada. E 

para que isso ocorra com uma imagem, é necessário que o profissional saiba fazer uso dos 

recursos da linguagem fotográfica, por meio dos planos, ângulos, velocidade do obturador, 

enquadramento, composição, etc. Porém, Barthes (1990) pondera o uso da estética no campo 

jornalístico e afirma que ela não pode prevalecer sobre a informação.  

 Entretanto, hoje os recursos da linguagem fotográfica com maior valor estético se 

tornaram primordiais na produção da fotografia jornalística, antes mesmo da informação. 

Portanto, é perceptível que estamos vivendo em um momento de ruptura no modo de fazer 

jornalismo e do mesmo ser absorvido pela sociedade. Por isso, a importância de realizamos 

trabalhos como este, na tentativa de entendermos o caminho que estamos trilhando enquanto 

sociedade e comunicadores. Essa pesquisa em específico já é uma resultante dos estudos 

realizados por minha orientadora e que oportunizou a delimitação do objeto aqui estudado, visto 

que este é um fenômeno mundial.  

 Por fim, ressalta-se que o jornalismo e a fotografia enquanto dispositivos 

comunicacionais, têm sofrido transformações, mas ainda não é possível afirmarmos se são 

maléficas ou benéficas para a atividade profissional, para as produções jornalísticas ou mesmo 

para a sociedade. É necessário nos mantermos atentos e dispostos a estudar essas mudanças 

contemporâneas.  
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