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RESUMO 

 

A utilização de imagens basicamente produzidas por públicos, fora do ambiente físico 

das redações advindas de novas tecnologias como câmeras digitais, celulares e câmeras de 

vigilância gera o que podemos chamar de uma produção que “migra” de um espaço 

desterritorializado para o território jornalístico. Essa nova forma de produção interfere nas 

rotinas produtiva do jornal. Os profissionais da mídia, antes detentores de exclusividade na 

produção e difusão das notícias, convivem hoje com uma renovação de hábitos e valores nas 

suas produções. Tais imagens, através de seus registros, apresentam uma necessidade de 

compreensão para os novos caminhos que levam a sua publicação. O que nos leva a crer que 

esse processo reconfigura o jornalismo impresso e seus processos para a produção da notícia. 

Nesse sentido propomos no presente estudo uma tentativa de compreensão sobre a utilização 

destas imagens na capa do Jornal Diário de Santa Maria com o objetivo de responder de fato 

se este processo corresponde a uma forma de jornalismo participativo. 

 

Palavras-chaves: Imagens. Jornalismo participativo. Desterritorialização. Novas tecnologias. 

Rotina produtiva.  Jornais.   

 

 

ABSTRACT 

 

The use of images produced basically by the public, outside the physical environment of a 

newspaper, using new technologies such as digital cameras, mobile phones and surveillance 

cameras, generates a kind of production that, in a way, migrates to journalistic territory. This 

new form of production interferes in the productive routines of the newspaper. The 

professionals of the media, until then holders of exclusivity in the production and 

dissemination of news, live today with a renewal of habits and values in their productions. 

Such images, through its records, create a need for understanding of the ways that lead them 

to publication. This fact leads us to believe that this process reconfigures the print journalism 

and its processes for the production of news. In this study, we suggest an attempt to do this 

understanding about the use of these images on the cover of the daily newspaper Diário de 

Santa Maria, in order to respond if, in fact, this process is a form of participative journalism.  

 

Keywords: Images. Participative journalism. New technologies. Productive routine. 

Newspapers. 
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INTRODUÇÃO 

 

A evolução tecnológica de equipamentos usados para a captação de imagens vem 

ocorrendo através de diversos processos midiáticos, e estes processos acabam produzindo 

uma série de interferências nas rotinas produtivas do jornalismo impresso, exigindo novas 

formas de compreensão sobre como os profissionais da imprensa escrita vem trabalhando esse 

processo.  

A publicação de imagens produzidas por equipamentos que não fazem parte do 

território das redações, nos jornais do país, nos leva a pensar como essas relações estão 

acontecendo. Esse fator foi determinante para o desenvolvimento de um estudo relacionado ao 

assunto. A medida que novas tecnologias passam a proporcionar novas formas de 

comportamentos e movimentos dentro de um processo realizado por profissionais específicos 

para uma área, busca-se saber como o ambiente do jornal faz para produzir e publicar esse 

tipo de material, para posteriormente transforma-lo em produto noticioso, bem como 

compreender as relações entre produtor e produto.  

  Em cima dessas inquietações, impulsionamo-nos a pensar sobre essas novas formas de 

produção no jornalismo impresso. Para tanto começaremos nossa viagem através de um breve 

relato sobre o processo de digitalização das redações. Para então, dento do campo midíatico 

das novas tecnologias (equipamentos) e dos modos sociais (vida das pessoas) fazermos uma 

reflexão sobre os efeitos do processo como um todo. 

A colaboração do público através desses processos midiáticos já vem sendo admitida e 

vista, por jornalistas em importantes jornais do país sob vários ângulos. Tal fato evidencia 

uma nova forma no processo produtivo da notícia e a importância de compreender como a 

mídia impressa vem trabalhando essa desterritorialização através das novas formas de captura 

da imagem. A fim de compreender, no objeto deste estudo, como o jornal vem trabalhando as 

transformações do processo produtivo da notícia através do uso de imagens vindas de câmeras 

digitais, celulares, e câmeras de vídeo que são utilizadas na capa. Propomos em capítulo 

seguinte a reflexão sobre as evoluções do fotojornalismo, buscando compreender as 

transformações que se deram da fotografia analógica para a digital. 

A medida que esse tipo de imagem se difere das captadas pelos profissionais do 

fotojornalismo, questões como qualidade, foco, resolução e enquadramento são fatos 

relevantes para sua publicação, nos levando então para um caminho de interpretação quanto a 

suas utilização, em cima dos assuntos abordados na imagem. 
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Sabedores de que este material é resultante de novas tecnologias e que estas por sua vez 

estão a cada dia mais inseridos na vida das pessoas, percebe-se a potencialidade que estes 

novos dispositivos, que não fazem parte da estrutura física da redação são capazes de produzir 

e conseqüentemente vir a contribuir para o jornalismo impresso. 

Em cima dessas primeiras indicações poderíamos nos perguntar: “as novas tecnologias 

estão impulsionando as redações dos jornais para uma nova forma do fazer jornalismo? A 

medida que  o surgimento das imagens que foram observadas nas capas do jornal, mesmo que 

timidamente, vem se tornando constante, fica-nos claro que estamos diante uma nova 

tendência de produção de imagem totalmente impar.  

Na configuração dessas novas “maneiras” de captação das imagens, procuraremos 

observar como se da esse processo de ruptura através das imagem que saíram na capa do 

Diário de Santa Maria. Vale ressaltar que os motivos para a escolha do veículo estão 

relacionados a duas importantes considerações primeiro por se tratar de um veículo de mídia 

impressa novo, o jornal possui apenas seis anos. O outro e não menos importante foi estar 

inserido dentro do objeto da pesquisa, por estar trabalhando no jornal é que foi possível sentir 

os primeiros sintomas para o desenvolvimento do estudo. 

Nesse sentido o  presente estudo visa identificar nas capas do Diário de Santa Maria 

durante o período de 19/06/2002 nascimento do jornal a 19/05/2008, data em que  o veículo 

completa 5 anos e 11 meses, a utilização de imagens produzidas por novas tecnologias, ( 

Câmeras digitais, celulares, Câmeras de vídeo) para através dessa observação, buscar entender 

como as novas formas de produção da notícia estão sendo trabalhadas no jornal, através de 

imagens advindas de um processo desterritorializado, em outras palavras produzido de fora 

para dentro. Dentro dessa proposta, procuramos então analisar e classificar todas as capas do 

jornal que possuíssem imagem dessa natureza durante o período proposto e contar em uma 

ordem crescente dos anos do jornal, ou seja, de 2002 até 2008 quantas fotos foram publicadas 

na capa. 

Falaremos, portanto, no primeiro capítulo sobre o ambiente midiático, as produções 

desterritorializadas e suas interferências. Para posteriormente num segundo capítulo 

abordarmos as tecnologias e o processo jornalístico. 

No terceiro capítulo abordaremos as questões dessa produção e como ela se da no 

ambiente jornalístico. Para então no quarto e último capítulo descrevermos o processo como 

um todo. Para tanto é importante ressaltar que foi feita uma série de processos de observação 

e mapeamentos dessas imagens para identificar todos os possíveis motivos para suas 

publicações e as respostas para as perguntas conseqüentes desse novo tipo de rotina de 
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produção como que tipo de chamada que recebem, lê-se chamada como título da foto, 

objetivando assim descobrir o assunto abordado, a fim de identificar quais são as editorias do 

jornal que mais se beneficiam do processo. 

Posteriormente, buscamos saber o número de imagens que saíram em uma única capa 

do jornal. Para num próximo passo procurar analisar a posição da mesma na capa, sendo 

estabelecidos nomes para essas posições tentando detectar pistas, quanto a critérios de 

noticiabilidade usados pelo veículo para suas publicações.  

Também procurou-se analisar quantas imagens saiam na mesma capa em uma única 

edição bem como sua posição, pois conforme observávamos, percebíamos que a imagem 

variava de lugar. Outro fator importante foi detectar quais os equipamentos que mais vem 

sendo usados nesse processo desterritorializado, desta forma ao analisar a foto poderíamos 

entender os motivos quanto ao seu tamanho na capa, e saber se esta circunstância tinha haver 

com o assunto da imagem, ou com a qualidade que o equipamento dispunha. 

Tentar encontrar um resultado em cima do período estabelecido sobre a quantidade de 

edições e a incidência dessas imagens por mês e ano em cima dessas análises citadas será 

importante para compreendermos o processo como um todo no objetivo de entender como 

vem acontecendo essa operacionalidade. 

Entretanto antes de passarmos ao esquema do trabalho gostaria de explicar que a 

nomenclatura para imagens desterritorializas que estou afirmando na pesquisa tem o sentido 

de identificar uma produção de imagem que não é feita pelo ambiente físico da redação, vem 

de fora para dentro. É importante ressaltar que as mesmas quando produzidas já pertencem há 

um território, mas que o mesmo passa a ser chamado de outra forma por não ser o mesmo 

ambiente da redação. 
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1 O NOVO AMBIENTE MIDIÁTICO 

 

Neste capítulo faremos um breve contato com o tema através de alguns autores 

consultados para compreendermos melhor como ocorrem as alterações do processo midiático 

através novas tecnologias. Para é relevante compreender como o conceito de midiatização 

dentro do contexto social. 

 

1.1 ENTENDO O PROCESSO MIDIÁTICO 

 

A compreensão do conceito sobre midiatização e o entendimento dos processos 

midiáticos propriamente dito, apresenta-se como outro ponto de entendimento para a presente 

pesquisa, que visa nesta parte explorar, e desenvolver, em cima de conceitos de autores, o 

entendimento desse fenômeno. Neste sentido o estudo, procurará lembrar alguns efeitos que 

os mesmos podem representar na vida das pessoas e no processo das mídias. O conceito de 

midiatização refere-se a uma relação articulada que possui diversas instituições, com as várias 

mídias. A midiatização é: 

 

uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da comunicação 

entendida como processo informacional, a reboque de organizações empresariais e 

com ênfase num tipo particular de interação – a que poderíamos chamar de 

“tecnointeração”(...) Trata-se de dispositivo cultural historicamente emergente no 

momento em que o processo da comunicação é técnica e industrialmente redefinido 

pela informação, isto é, por um regime posto quase que exclusivamente a serviço da 

lei estrutural do valor, o capital, e que constitui propriamente uma nova tecnologia 

societal (e não uma neutra tecnologia da inteligência) empenhada num outro tipo de 

hegemonia ético- política (SODRÉ, 2002, p.21-22). 

 

Partindo dessa premissa, atentamos para um novo olhar sobre os processos de 

midiatização na sociedade, mais complexo. Para tentarmos compreender essa nova forma 

virtualizada de viver, advinda das novas tecnologias, que produzem imagem, será preciso 

detectar nos novos processos midiáticos esse novo modo de fazer jornalismo interativo e qual 

a sua verdadeira contribuição.  

Para Neto (2006) numa colaboração importante para a compreensão do processo a 

midiatização, enquanto conceito, encontra-se diluída “(...) em meio a resquícios de conceitos 

fundadores das teorias da comunicação e naqueles que não estão reunidos nas fronteiras 

clássicas deste estudo”. Surge usualmente associada a expressões significantes como 

dispositivo, ambiente, máquina, operador, sujeito, processos midiáticos entre outros. Podemos 

dizer que esses conceitos midiáticos estão fragmentados em meio a conceitos teóricos do fazer 
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comunicação, vindo a tona, a medida que as novas tecnologias apresentam novas formas de 

relações e comportamentos. 

Segundo Sodré (2002), os costumes, os interesses e até a configuração social de nosso 

tempo tem experimentado uma mudança constitutiva/operativa no seu modo de fazer-se. Estes 

estão sendo transformados, pelo que o autor chama de efeito de uma qualificação virtualizante 

da vida. Assim sendo, este mapeamento será relevante para aspectos que iremos considerar 

como pontos importantes para uma posterior compreensão da produção jornalística na 

atualidade. Entender de fato as transformações que as novas tecnologias nos apresentam, bem 

como as formas de suas utilizações pode ser a chave para o sucesso desse caminho sem volta. 

Nesse sentido, Zwarg (2007) acrescenta: 

 

...no entender sistêmico e complexo da comunicação ocorre a impregnação de uma 

nova forma de se estudar a organização da natureza e, por conseguinte, os 

incidentes e processos de construção do humano...Essa perspectiva leva em 

consideração mais do que uma simples pluralidade de opiniões e pontos de vista, 

mas principalmente a diluição da fronteira sujeito-objeto nas produções midiáticas, 

com o suporte das novas tecnologias e as construções coletivas de significados. 

Estas acabam nos conduzindo a questionamentos sobre papéis tão aceitos quanto os 

de emissor e receptor, mídia e mensagens. O espaço público numérico e a 

virtualidade escancarada Virtual é tudo o que ainda não é, mas pode vir a ser...”  

 

Dessa forma, podemos constatar que estamos diante de algo que não podemos mais 

ignorar, que existe, e que esta mudando a vida das pessoas, inserido em nosso cotidiano e 

alterando conseqüentemente nossos comportamentos. Nesse sentido, Virilio (1997) colabora 

dizendo que “...o progresso tecnológico não se fez senão realizar a revolução juvenil do 

século passado”(103). 

Os processos midiáticos contemporâneos estão sendo reconfigurados de forma intensa 

sob a influência das novas tecnologias, de sua convergência crescente e digitalização intensiva 

dos conteúdos. “A bomba da informática, que acaba de explodir logo exigirá a instauração de 

um novo tipo de dissuasão, sendo que esta societária, com a instalação de ‘fusíveis 

automáticos’ para evitar o superaquecimento e quem sabe a fissão do núcleo social das 

nações” (VIRILIO, 1997, p. 105). 

   

1.2 MIDIATIZAÇÃO ALTERANDO O MODO DE VIVER 

 

A infinidade de possibilidades de interação que os meios de comunicação possibilitam 

hoje, no intuito de aumentar a participação de leitores no processo produtivo da notícia evolui 

constantemente. Sendo responsável por uma série de produção de sentidos inseridos na 
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sociedade, de modo a interferir em conceitos como cultura, educação indo até o nosso 

processo de socialização. É assim que Sodré (2002) desenvolve sua visão comunicacional. 

Caracterizando a mídia como uma nova “esfera de domesticação” do homem, que vai colocá-

lo num novo tipo de “casa”. 

Poderíamos dizer que as novas tecnologias acabam gerando na mídia novas formas de 

comportamentos, advindas de experiências internas que posteriormente, são repassadas as 

pessoas, a fim controlar, orientar e estimular as mesmas a se tornarem participantes ativos 

desse fenômeno. A continuidade e entendimento desse processo facilitará o elo de ligação 

entre novas tecnologias, mídia e público mostrando os passos que devem ser seguidos para o 

novo caminho.  

Para Belochio (2007) “...a disseminação dos meios técnicos na sociedade evidencia 

traços de um novo mundo, revolucionando as formas de representação social”. Desta forma, 

fazendo com que pessoas comuns, passem a interagir de processos antes considerados 

técnicos e só praticados por profissionais, em detrimento de costumes que acabam se criando 

através da grande influência das novas tecnologias. Cria-se, nesse sentido, o que Sodré (2002) 

chama de “bios midiático”, ou “realidade virtual”. Para o autor a atuação das mídias 

transforma o ritmo das “formas tradicionais de vinculação social. Nessa esfera, embasado no 

raciocínio do autor surge “uma nova forma de vida” com capacidade de modificar estruturas 

de controle e organização social tradicionais. Estas questões proporcionam o exame de uma 

questão específica: da alteração no comportamento as alterações na produção da notícia 

Quando falamos que esse processo de produção de imagem desterritorializada gera 

transformações na sociedade, funcionando como um espaço efetivo de expressão e de 

conhecimento, podemos dizer que as mesmas geram interferências significativas nas rotinas 

produtivas do jornalismo impresso, conforme Castells (1999) em forma de “um suporte 

material de práticas simultâneas” (p. 435). Partindo do ponto de vista que para se produzir 

algo que não é feito por um meio, ele necessita de adaptações para produzi-las. 

 

A articulação espacial das funções dominantes ocorre em nossas sociedades na rede 

de interações, possibilitadas pelos equipamentos de tecnologia da informação. 

Nessa rede, nenhum lugar existe por si mesmo, já que as posições são definidas por 

fluxos. Conseqüentemente, a rede de comunicação é a configuração espacial 

fundamental: os lugares não desaparecem, mas sua lógica e seu significado são 

absorvidos na rede. A infra-estrutura tecnológica que constrói a rede define o novo 

espaço como as ferrovias definiam ‘regiões econômicas’, e os ‘mercados nacionais’ 

na economia industrial (CASTELLS, 1999, p. 437). 
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Ou seja, assim como ocorreu com sistemas anteriores, que sofreram transformações 

com as inovações tecnológicas, isso acontece atualmente. É o surgimento de iniciativas que 

vem a sanar os espaços de fluxo. São os espaços específicos que passamos a encontrar nos 

jornais destinados ao público como produtor. Espaços estes que passaram a existir devido ao 

grande envio de materiais para as redações em detrimento das possibilidades geradas por estes 

avanços tecnológicos. 

O surgimento de novas formas sociais a partir das novas tecnologias fica evidenciado 

nessa produção desterritorializada de imagens. Nesse sentido Lemos (2003) diz que “a partir 

disso, novas práticas são desenvolvidas e é possibilitada a ampliação das formas de ação e 

comunicação sobre o mundo” (p. 11). 

A distinta relação estabelecida entre a esfera midiática e o espaço urbano da novo 

fôlego a iniciativas do jornalismo participativo, potencializados pelas tecnologias de 

comunicação móvel. Para Primo e Träsel (2006), “as tecnologias digitais têm servido como 

motivador para uma maior interferência popular no processo produtivo” (p. 4). Isso se deve a 

crescente produção e popularização de equipamentos que captam imagens advindas dos 

avanços tecnológicos que acabam contribuindo para essa produção colaborativa. 

Assim concordamos quando Belochio (2007) diz: 

 

A possibilidade de qualquer indivíduo com acesso a uma câmera digital fotográfica 

ou um celular, por exemplo, registre o seu testemunho num momento em que a 

grande mídia não esteja presente e, depois, disponha de canais abertos à 

participação nas redes digitais para relatá-lo. A partir de registros que se tornam 

contribuições, os demais meios podem complementar a cobertura de determinados 

eventos, enriquecendo suas narrativas. 

 

Entende-se, desta forma, que o crescente número de equipamento possibilitado pelos 

avanços tecnológicos vem apresentando uma nova realidade no fazer jornalístico, 

possibilitando assim, a participação do cidadão comum no processo produtivo da notícia. Este 

fenômeno acaba fazendo com que se criem canais de coligações entre o profissional da mídia 

e o leitor. 

  

1.3 IMAGENS DESTERRITORIALIZADAS E SUAS INTERFERÊNCIAS 

 

Propõe-se a analisar de que forma as novas maneiras de captação de imagens, advinda 

de novos dispositivos tecnológicos, estão alterando a produção do fazer notícia através de 

imagens? 
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A medida que falamos de comunicação mediada por imagens que são produzidas por 

públicos de fora do ambiente físico das redações, identificaremos como o motivo de sua 

interferência nas rotinas produtivas do jornalismo a sua produção desterritorializada. O que 

nos gera questionamentos a respeito do papel dos meios informativos tradicionais e sua 

integração com novos equipamentos. Práticas como o jornalismo participativo alteram o 

contexto que já estava instituído e criam novas formas para a produção do jornalismo. 

Configurando-se como produção de imagens derivada de equipamentos que não 

pertencem ao ambiente das redações, produzidas por não profissionais, valorizando o 

conteúdo da imagem de maneira peculiar, o sistema colaborativo caracteriza-se como novo 

estilo jornalístico, que não copia as formas tradicionais, partindo de uma abertura de novos 

pólos de emissão.  

Entretanto quando Belochio (2007) diz: 

 

Essa renovação sistemática amplifica, de certa forma, a relevância do testemunho, 

já que abre espaço à manifestação do público não apenas pelas vias tradicionais – 

cartas, ligações e participação em esquetes e fóruns -. Por intermédio de 

determinadas tecnologias, independentes da localização geográfica ou da ligação a 

alguma instituição da mídia, o cidadão pode publicar seus próprios textos e 

fotografias, encaminhar as informações que acha pertinentes ao ambiente da web.  

 

Poderíamos dizer ainda em cima das considerações de Belochio, que essas renovações 

não estão restritas só ao ambiente das web’s, hoje como podemos constatar ela encontra-se em 

ação também no jornalismo impresso, dando uma contribuição importante e uma nova forma 

de contribuição para o fotojoranlismo, que por uma questão humana e prática não tem como 

disponibilizar profissionais da sua área para todos os lugares ao mesmo tempo. Desta forma, é 

possível entender quando Belochio (2007) dizem que essa nova forma de prática evidencia 

uma mudança significativa na aproximação do jornalista com o público, reconfigurando ou 

“re-signficando”, o jornalismo e os processos produtivos da notícia. 

Nesse sentido, Belochio (2007) pressupõe a “des-territorialização”, como  uma nova 

fase no sistema produtivo jornalístico a medida em que se reconhece os meios técnicos como 

instrumentos que impulsionam alterações do no fazer jornalístico. Ou seja, a partir do 

momento em que ha uma produção de imagens oriunda de fora das redações através das novas 

tecnologias existe um processo de interatividade, que conseqüentemente, fogem os domínios 

da rotina de produção da redação, necessitando de um procedimento diferenciado para a suas 

publicações. 



 

 

 

14 

O que se pode notar é que há um surgimento de novas iniciativas que atendem as 

“brechas” que as novas tecnologias propiciam. Nesse sentido entra o que chamamos no objeto 

de estudo, de jornalismo participativo através de imagens desterritorializadas, ou seja, 

imagens que procedem do universo dos leitores. 

 

2 AS POSSIBILIDADES ATRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Examinamos aqui questões sobre as incidências desses novos processos referente ao 

trabalho jornalístico. Buscando compreender como se da esse processo evolutivo através de 

uma produção desterritorializada, que parte de um território, fora do ambiente do jornal. 

 

2.1 AS TECNOLOGIAS E O PROCESSO JORNALÍSTICO 

 

O jornalismo impresso vem a cada dia sofrendo mudanças e readaptações das suas 

práticas produtivas do fazer notícia, que hoje se encontram inseridas e disponibilizadas no 

ambiente de trabalho. Nesse sentido, o presente estudo pretende, em cima dessas tecnologias 

móveis de comunicação (TMC) evidenciá-los como agentes da ruptura desse processo, mas 

que ainda encontram-se em fase de adaptações entre os sistemas jornalísticos. Desta forma, 

buscamos nesse trabalho o entendimento deste processo de jornalismo participativo, mas 

através da utilização de vídeos, fotos entre outros materiais coletados por cidadãos a partir de 

câmeras digitais, celulares e câmeras de vídeo. No objetivo de entender como se da o processo 

da produção de um assunto jornalístico através do envio de imagens.  

A crescente participação do público, possibilitada por esses avanços tecnológicos é um 

bom exemplo dessa nova forma de produção da notícia. Tal entendimento gera o pressuposto 

de que esses sistemas colaborativos formam a cauda longa do jornalismo a medida que criam 

o chamado movimento “Pro-Am” (Anderson, 2006). Relação que está baseada no fato de os 

veículos disponibilizarem canais participativos em seus espaços, ao mesmo tempo que são 

influenciados pelas informações oferecidas pelo público. Isso gera o que podemos dizer de 

uma ruptura do processo clássico do fazer jornalismo. Neste sentido, Santana (2007) fala:  

 

Os jornais passaram a incorporar a produção jornalística amadora que circula 

livremente pela internet. Ganha força e coro, no jornalismo, a defesa de 

participação do público e da audiência não mais apenas como espectadores e 

consumidores de notícias. Prolifera-se pelo mundo a prática jornalística feita pelo 

“cidadão repórter” (p.32 ). 
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A consolidação do jornalismo participativo torna-se evidente nas diversas iniciativas 

que a mídia impressa vem oferecendo para que a participação do público venha se tornar um 

elemento estratégico para o enriquecimento de suas coberturas. Ampliando a prática do 

jornalismo cidadão. Que vem sendo incorporado ás estruturas dos grandes veículos de 

comunicação. No Brasil, o fenômeno já começa a despertar o interesse de grandes veículos, 

um exemplo é o jornal O Estado de São Paulo um dos pioneiros nessa prática ao criar um 

espaço colaborativo chamado FotoRepórter , a seção já recebeu mais de 22 mil fotos 

noticiosas, sendo que desse montante oito mil estão espalhadas pelo Brasil e em mais de 80 

países. E cerca de dez fotos já estamparam as primeiras páginas do Estadão e do Jornal da 

Tarde.   

Tal inclusão de tecnologias móveis de comunicação e mídias locativas na troca de 

informação vem nos evidenciando uma ruptura e essa série de mudanças nos remete ao 

pressuposto da des-te-rritorialização. (Belochio, 2007). 

A instantaneidade com que as informações ocorrem, através dos avanços tecnológicos, 

faz com que a todo instante se crie mecanismos e comportamentos  novos no objetivo de 

contribuir e facilitar esse processo de circulação e produção da notícia. Estes instrumentos 

citados possibilitam ainda mais o Pro-Am de Anderson (2006), permitindo que pessoas não 

profissionais, de fora do ambiente físico das redações dos jornais encaminhem imagens, 

através de mecanismos tecnológicos, que possam ser transformadas em notícias pelos 

profissionais da mídia impressa. 

No sentido de entendermos essa evolução Belochio (2007) nos diz: 

 

“Os sistemas informativos hegemônimos dominavam o mercado de produção e 

difusão da informação prevalecendo a chamada comunicação de massa. O modelo 

de comunicação um-todos, característicos do sistema massivo, foi modificado com 

o advento das tecnologias digitais. Tornou-se mais fácil a comunicação na forma de 

todos-todos ocorrendo diversas mudanças nos fluxos de comunicação e no 

mercado. O surgimento do ciberespaço e a consolidação da World Wild Web 

(WWW) também contribuíram de forma significativa para essa transformação”.   

 

Desta forma podemos entender o porque da potencialização da chamada cauda longa. 

Definida por Anderson (2006) como marca registrada da contemporaneidade, considerada 

como uma forte evidência de que ocorreu a evolução da escassez. O resultado é a diversidade 

de iniciativas que se integram a essa teia global, que nos coloca a disposição produtos até 

então negligenciados pelo mercado tradicional. Anderson salienta, também, que as “as vendas 

agregadas, o uso de outras manifestações de todas as pessoas nos novos nichos disponíveis 

que convertem a expansão maciça das alternativas em força cultural” (2006, p. 50). 
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“A teoria da Cauda Longa pode ser resumida nos seguintes termos: nossa cultura e 

nossa economia estão cada vez mais se afastando do foco em alguns hits 

relativamente menos numerosos (produtos e mercados da tendência dominante), no 

topo da curva da demanda, e avançando em direção a uma grande quantidade de 

nichos na parte inferior ou na cauda da curva da demanda. Numa era sem 

limitações do espaço físico nas prateleiras e de outros pontos de estrangulamento da 

distribuição, bens e serviços com alvos estreitos podem ser tão atraentes em termos 

econômicos quanto os destinados ao grande público” (ANDERSON, 2006, p. 50). 

 

Assim iniciativas isoladas que partem da produção de imagens de dispositivos 

tecnológicos acessíveis ao público comum adquirem visibilidade e passam a atender uma 

certa demanda. Conforme Anderson (2006), a partir desse ponto forma-se um sistema 

colaborativo denominado “Pro-Am”1. Citando experiências da astronomia, realizadas em 

nível mundial com o auxílio voluntário sem formação, ele define o movimento como sistema 

“em que profissionais e amadores trabalham lado a lado”(p. 58). O que significa a execução 

de tarefas – antes restritas a pessoas reconhecidamente capacitadas – com o apoio do público 

leigo disposto a se engajar. A produção espontânea ou até mesmo induzida dessas imagens 

desterritorializadas pode ser um novo mecanismo de fundamental importância para produção 

de notícias através de um trabalho diferenciado, visto que abre caminho a comunicação 

independente. 

Estes sistemas de produção participativa acabam colocando lado a lado jornalistas e 

leitores em parceria. “Na nova era das comunicações digitais, com múltiplas direções, o 

público pode tornar-se parte integral do processo – e começa a tornar-se evidente o tem de o 

ser” (GILMOR, 2005, p. 118). Da mesma idéia compartilha o jornalista Otávio Dias, ao 

publicar em seu artigo intitulado: “Celular com foto, o fetiche da hora2”, quando diz “E deram 

ao cidadão comum o poder de registrar e disseminar fatos inesperados do dia-a-dia, tarefa 

antes comumente realizada por profissionais do jornalismo”. 

  O jornalismo participativo e suas configurações como câmeras digitais, celulares, 

câmeras de vídeo, correios eletrônicos, email’s, blog’s, sites além de outros canais abertos da 

grande mídia, evidenciam a incorporação do Pro-Am na produção da notícia através das 

novas tecnologias. ANDERSON (2006) salienta que “os Pro-AM são uma criação da primeira 

força da cauda longa, a democratização das ferramentas de produção”. Tendo em vista que 

essas formas de imagens desterritorializadas geram uma nova forma de produção 

participativa, que vão agregando manifestações diversas que acabam chamando a atenção da 

                                                 
1 Lê-se “Movimento Pró AM”, como movimentos oriundos da Cauda Longa Jornalística, formada por 

tecnologias que possibilitam o Jornalismo Participativo. 
2 http://www.estadao.com.br/fotoreporter/foto_saibamais.htm 

http://www.estadao.com.br/fotoreporter/foto_saibamais.htm
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grande mídia, pode se fazer uma relação desse conceito com as novas configurações dos 

produtos informativos da atualidade. Com destaque para essas novas formas de produção de 

imagens, através de determinados dispositivos tecnológicos. 

É notória a configuração de espaços dentro dos jornais onde podem ser publicadas 

imagens que vão do registro de uma indignação de um cidadão comum a fatos relevantes e de 

extrema importância, como o avião que caiu na Expoaer3, ou o flagrante do assalto a um 

estabelecimento comercial. 

Belochio (2007) coloca “os sistemas colaborativos surgem justamente da possibilidade 

de troca de informações cuja existência só é possível a partir do modelo todos-todos”. Desta 

forma, podemos perceber a importância da compreensão dos processos participativos 

advindos das novas tecnologias, onde imagens produzidas por leigos geram movimentos de 

produção dentro da redação, diferente para cada caso, evidenciando que essa nova forma de 

produção da notícia ainda é um território não muito conhecido.    

 

2.2 TECNOLOGIA, MERCADO E ESTRUTURAÇÃO 

 

Nessa perspectiva, visamos mostrar as várias formas de interação que essas novas 

tecnologias oferecem, seus avanços, detectando as alterações no que diz respeito às rotinas 

produtivas nas relações entre a mídia impressa e imagens advinda de novas tecnologias, não 

pertencente ao espectro físico das redações e suas possíveis interferências, focalizado, nos 

novos contextos de cidadania, de propriedade das idéias, de mecanismos de produção 

colaborativa que dela emergem, bem como o controle, sobre a produção e a distribuição dos 

conteúdos informativos. Conforme veremos, estas questões serão examinadas na parte que 

trata do objeto de estudo, ou seja, na produção de imagens advindas dessas novas tecnologias 

na capa do jornal Diário de Santa Maria. 

Através do entendimento das práticas colaborativas e produtivas é que conseguiremos 

compreender a complexidade desse novo fenômeno que esta acontecendo na mídia e como ela 

esta se adaptando a essas transformações. Desta forma, Santana (2007) nos diz que “esse 

modelo de jornalismo colaborativo, sem a mediação jornalística, é o ponto de maior 

divergência. Como confiar numa notícia que não foi feita por um jornalista? Como fica a 

credibilidade jornalística”? (p. 35). 

                                                 
3 Evento, de portões abertos, realizado anualmente na Base Aérea de Santa Maria.  
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A infinidade de possibilidades de interação que os meios de comunicação possibilitam 

hoje, tendem a nos mostrar que a participação de cidadãos no processo produtivo da notícia 

evoluirá gradativamente, mas que ainda necessita de ajustes para essa evolução. Sendo 

responsável por uma série de produção de sentidos inseridos na sociedade, de modo a 

interferir em conceitos como cultura, educação indo até o nosso processo de socialização. É 

dessa forma que buscamos primeiro compreender o funcionamento dos processos de 

midiatização através das novas tecnologias, para conseqüentemente entendermos essa nova 

forma de produção desterritorializada da imagem que aparece nas capas do jornal.  

 

2.3 AS FORMAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, NOVAS TECNOLOGIAS, NOVOS 

CONCEITOS 

 

A medida que os equipamentos tecnológicos vão evoluindo o comportamentos das 

pessoas perece acompanhar essa evolução. É cada vez maior a produção e utilização das 

novas tecnologias na vida das pessoas. É infindável o lançamento de equipamentos cada vez 

mais evoluídos na captação de imagens como câmeras digitais, celulares e câmera de vídeos. 

Ao mesmo tempo esse processo passa a se tornar comuns no meio da sociedade. Agregados a 

isso esta a facilidade com que estes novos equipamentos são manuseados. Machado (2006) 

coloca: “A revolução digital, sem negar suas particularidades, estimula o cruzamento das 

habilidades dos usuários...” (2001, p. 9). 

De modo resumido menciono algumas características técnicas, que poderemos chamar 

também de “marcas” dos equipamentos pré-estabelecidos para a observação das imagens 

encontradas na capas do jornal, região escolhida para identificação desses novos processos.  

Câmeras digitais além de possuírem boa resolução o resultado esperado da imagem é 

melhor, pois são compradas por motivos óbvios, o cidadão compra para fazer fotos, hoje 

alguns destes equipamentos também  filmam. Esse tipo de equipamento exige do operador um 

certo conhecimento, quanto ao seu manuseio, dando idéia do motivo de possuir um 

equipamento. Esse fator gera um tipo de imagem com mais qualidade.   

Paremos para pensar como seria a vida das pessoas sem telefone celular, é um bom 

indício para traçarmos uma forma de compreender como as novas tecnologias transformaram 

nossas vidas. Sinônimo de status, há um tempo atrás, o aparelho celular é considerado um 

utensílio  obrigatório no dia a dia de todos nós, uma pessoa que não possui um celular pode 

ser tachada por boa parte da sociedade como ultrapassada. Este pequeno aparelho se tornou 
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tão útil nos dias de hoje que parece difícil imaginarmos nosso dia a dia sem tal dispositivo. 

Santana (2007) reforça, nesse sentido, a importância desses equipamentos: 

 

Nos atentados terroristas ocorridos em Londres, em 7 de junho de 2005, os 

protagonistas na cobertura jornalística foram as vítimas. Com celulares, tiraram 

fotos e enviaram dali mesmo o conteúdo para suas páginas pessoais da internet. 

Essas informações disponibilizadas por esses “jornalistas de plantão” forma 

decisivas para alimentar redações com informações mais precisas...Com a 

convergência de mídias promovida pelas constantes revoluções tecnológicas um 

aparelho de celular com acesso a internet pode abrigar várias formas de captação de 

conteúdo (p. 32). 

 

O que poderíamos dizer então câmeras de vídeo, que hoje encontram-se colocadas em 

lugares públicos, fixadas em pontos mais discretos, ficam ligadas 24 horas por dia. Sua 

utilização na grande maioria das vezes esta ligada a questões de segurança, em que a imagem 

esta sendo captada em tempo real, sua operação não esta sendo feita por uma pessoa do 

ambiente, mas sua capacidade de apresentar imagens impactantes, mesmo que sua qualidade 

seja inferior é de extrema relevância e eficácia.  

O resultado da coleta dessas imagens encontradas nas capas do jornal é o que podemos 

chamar de ruptura do processo convencional de produção da notícia através das tecnologias. 

O surgimento de imagens produzidas por uma camada social que não está inserida nas 

redações dos jornais, mas que vem sendo percebida, em decorrência de novos dispositivos 

tecnológicos nos leva a crer que à medida que vai havendo essa evolução o comportamento 

das pessoas perece andar no mesmo passo. É cada vez maior a de utilização das novas 

tecnologias na vida das pessoas. O lançamento de equipamentos cada vez mais evoluídos na 

captação de imagens como câmeras digitais, celulares, câmeras de vídeo, esta, por exemplo, 

evidenciado no número de imagens que encontraremos na capa do jornal.  

 

2.4 DO ANALÓGICO PARA O DIGITAL AS RAZÕES DO FOTOJORNALISMO 

 

A crescente utilização de fotografias pelos meios de comunicação tem uma explicação 

que vem do inconsciente humano: a imagem seduz e satisfaz a necessidade do homem. Guran 

cita pensamento de Marilena Chauí, destacando que por natureza, todos os homens desejam 

“conhecer” e lembra que as sensações visuais são as que mais nos atraem: 

 

A causa disto é que a vista é, de todos os nossos sentidos, aquele que nos faz 

adquirir mais conhecimentos e que nos faz descobrir mais diferenças. A aptidão da 

vista para o discernimento – é o que nos faz descobrir mais diferenças – a coloca 

como o principal sentido de que nos valemos para o conhecimento e como o mais 
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poderoso, porque alcança as coisas celestes e terrestres, distingue movimentos, 

ações e figuras das coisas, e o faz com mais rapidez do que qualquer dos outros 

sentidos. É ela que imprime mais fortemente na imaginação e na memória as coisas 

parecidas, permitindo evocá-las com maior fidelidade e facilidade (1992, p. 10). 

 

Em cima dessa colocação, podemos compreender um pouco mais o significa do poder 

de persuasão que uma imagem tem. Desta forma, partimos para uma compreensão sobre a 

evolução tecnológica dentro do ambiente da fotografia, mais precisamente no fotojornalismo. 

Precisamos dividi-la em 2 períodos a fotografia analógica e a fotografia digital. Para 

chegarmos a compreensão dos tempos atuais recordemos um pouco, a fim de saber como era 

a produção fotográfica analógica para o jornalismo em um primeiro momento. 

É preciso compreender aqui, que não buscamos comparações, mas sim um início de 

entendimento sobre as evoluções tecnológicas dentro da fotografia, no intuito de percebermos 

se tais evoluções contribuíram para os novos processos de produção da imagem ao qual se 

propõe a pesquisa no objeto de estudo. 

Voltando a tempos passados, analisaremos portanto os processos evolutivos dentro do 

fotojornalismo, observando as mudanças de equipamentos, produção e resultado obtido, no 

intuito de agregar reflexões que colaborem no sentido de compreender a pesquisa. 

Ao falarmos de fotografia analógica, somos obrigados a falar sobre as formas de suas 

produção, a fim de compreendermos o seu processo dentro do jornalismo, pois desde que foi 

descoberta a fotografia analógica pouco evolui. Em cima dessa análise trazemos para o 

presente, tentando entender como o fotógrafo que trabalhava com equipamento analógico, e 

hoje alguns ainda trabalham, faziam para desenvolver seu trabalho no campo do jornalismo 

impresso. 

Produzir fotografia com filme, é algo que requer muita técnica e conhecimento 

apurado para o bom resultado da imagem, conseqüentemente o tempo o tempo necessário 

para esse resultado era algo imprescindível. Nesse sentido, Souza (2002) colabora dizendo 

que “o fator tempo é algo que conforma a notícia e que transcende a ação pessoal do 

jornalista, encontrando a expressão nos constrangimentos sócio-organizacionais e 

socioeconômicos que condicionam o sistema jornalístico e na própria cultura profissional” 

(Souza 2002, p. 47). 

Os fotógrafos dessa época, eram mais observadores e criteriosos pois além de 

trabalharem com um resultado, em um primeiro momento, trabalhavam o imaginário fazendo 

a foto em cima dos conceitos pré-estabelecidos, mas os resultados não eram imediatos. As 

fotos eram captadas através de filmes que variam de sensibilidade conforme a luz, quanto 
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menos luz mais sensível o filme terá que ser para poder captar a imagem, portanto mais um 

processo que exigia, conhecimento e técnica. Agregado a isso se soma o processo de 

revelação do filme. 

Com a chegada do século XX, a fotografia passou a ser utilizada em grande escala 

pela imprensa mundial, em amplas reportagens fotográficas, fazendo aumentar a exigência de 

profissionais que trabalhavam com o fotojornalismo. Produzir imagens a partir desses 

processos, dentro do ambiente do fotojornalismo, era algo que exigia um alto conhecimento 

técnico do fotógrafo. O erro quase não era permitido, tamanha a complexidade e 

responsabilidade que o profissional agregava. 

Além desse conhecimento, estava toda uma informação que necessitava de um 

complemento, a matéria, que sem uma boa fotografia poderia ficar comprometida. Era 

necessário saber se a foto havia ficado boa, se não tinha acontecido nada no com a revelação 

ou até mesmo no momento do clic, a fim de saber se ela poderia vir a ser usada pelo jornal ou 

não. Tamanha a importância que a fotografia foi tomando com o passar dos tempos. 

Segundo Lima (1989), os jornais em um primeiro momento utilizaram a imagem para 

dar mais credibilidade a notícia: “o que é indiscutível é que a fotografia reforça a notícia seja 

ela qual for”. Depois usam a fotografia por motivos econômicos, com objetivo de aumentar as 

vendas de jornais:” qualquer noticia acompanhada de uma fotografia desperta mais interesse 

do que outra noticia sem imagem” (p. 10). Este talvez possa ter sido um dos motivos do qual a 

fotografia tenha sido considerada tão importante para o jornalismo, e ao mesmo tempo termos 

dito tantos profissionais gabaritados nesse período.   

O ato de fotografar não estava na mão de qualquer pessoa, mas sim de um especialista, 

tal como um médico, que sabia o que se estava buscando, mesmo não tendo o resultado na 

hora, da foto no papel como se diz, ele já sabia os caminhos que deveriam ser percorridos para 

se ter uma bela composição de imagem. Como toda a profissão, esta sujeita a evoluções a 

fotografia não poderia ficar de fora. A cobrança por equipamentos mais leves e que 

facilitassem esse processo que o fotojornalismo passava a exigir, despertou no fabricantes o 

interesse de investir no setor, provocando uma renovação no mercado e chamando a atenção 

do grande público para as novidades tecnológicas e as belas imagens que passaram a surgir no 

dia-a-dia da imprensa mundial. 

Em cima dessas considerações citamos um exemplo de Souza (2002), onde o autor diz 

que a maneira como se fotografa para os jornais vem sofrendo grandes alterações ao longo 

dos anos. Nesse sentido, compreendemos o porquê dos efeitos que a área da fotografia digital, 
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surgida no final dos anos 1980, faz com que o glamour da fotografia analógica entre em 

declíneo.  

Nesse sentido, faremos um caminho para os dias de hoje e ancoramos na fotografia 

digital, dentro do fotojornalismo, analisando da mesma maneira suas formas de produção, 

equipamentos e resultados obtidos com essa nova tecnologia. A evolução dos equipamentos 

digitais aponta para uma escassez gradual da produção fotográfica analógica nos próximos 

anos. 

Com os fabricantes anunciando o fechamento de fábricas e a não confecção de 

equipamentos e materiais para amadores da fotografia analógica, transformando essa prática 

tão comum em algo obsoleto. Na opinião dos defensores da foto digital, esta velha forma de 

captação de imagens sobreviverá apenas na memória dos veteranos fotógrafos incapazes de se 

adaptar às novas tecnologias. 

No caminho inverso ao conceito do fotojornalista que trabalha (va) com equipamento 

analógico, o profissional da fotografia digital esta sendo consumido hoje em dia pela 

instantaniedade, velocidade da informação e concorrência desigual de imagens. Esse processo 

provocou uma ruptura entre os profissionais da imagem, principalmente na área da fotografia, 

mais precisamente no fotojornalismo.  

A facilidade de se obter o resultado na hora, ao invés de melhorar o trabalho do 

fotógrafo acabou trazendo problemas. Com isso ele passa a desenvolver sua função mais 

mecanicamente, pois o que esta em conta agora é o tempo e isso na busca da imagem com 

equipamento digital é instantâneo. Não há mais a o “porque”  de se perder mais tempo com 

uma fotografia. 

Essa velocidade com a captura da imagem faz com que a fotografia jornalística perca 

referências, quanto a sua identidade, gerando o que podemos dizer de banalização do seu 

conteúdo. A medida que o processo fotográfico evolui no tempo através dos equipamentos, 

parece ter parado nesse mesmo tempo, quanto ao resultado que se esperava. Não há mais uma 

interpretação do fato e sim um registro propriamente dito. Resultando em uma imagem sem 

conteúdo, sentimento, fria e vaga. 

Apesar da dificuldade de se definir o conceito das imagens jornalísticas, usaremos 

para efeitos da presente pesquisa. “...As imagens jornalísticas são definidas como imagens 

globais, abarcando os conceitos de papel (role) e percepção desse papel (role perception), tal 

como são compreendidos pelo público, pelas organizações e pelos jornalistas individualmente 

considerados” (GAUNT apud SOUZA, 1990, p. 19). 



 

 

 

23 

A era da fotografia digital, facilitou é verdade, mas também trouxe problemas. Hoje há 

uma hiper produção de imagens, sem controles e porquês, advinda da massificação destes 

equipamentos que se encontram espalhados por todos os lados. Entretanto, isso não deve ser 

considerado um caos para o fotojornalismo, mas uma luz de alerta, que deve ser vista com 

cuidado, pois toda a evolução necessita de um período de adaptação e observação para 

avaliação de seus resultados. Para depois em cima disso buscarmos melhorias e adaptações 

para os resultados e efeitos da evolução digital. Hoje, dada rápida evolução com que as 

máquinas fotográficas e equipamentos que captam imagem estão surgindo no mercado, 

somado ao fácil manuseio, preço acessível não pode tornar o ato de fotografar algo simples. 

Ao constatamos um crescente o surgimento de imagens advinda de novas tecnologias 

nos veículos impressos, vinda de setores não especializados para este fim deve-se ter uma 

grande atenção para o conteúdo registrado. A má utilização e banalização da fotografia nos 

dias de hoje pode acarretar enormes prejuízos para a documentação e as pesquisas futuras 

comprometendo a ética e a memória da fotografia. 

O segmento fotográfico em geral e o fotojornalismo em particular se vêem diante de 

uma oportunidade muito grande de refletir sobre o momento histórico que a fotografia 

atravessa, pois com o avanço tecnológico essa prática mais fácil e comum pode interferir na 

credibilidade, acabando com a memória do fotojornalismo. 

Segundo o mestre em ciências e comunicações Erivam Morais de Oliveira: 

 

O avanço tecnológico, faz-se necessário discutir o papel de fotojornalista a partir do 

surgimento da fotografia digital...o acesso a esse tipo de equipamento se torna cada 

dia mais comum em aparelhos celulares e agenda de bolsos com câmeras 

fotográficas acopladas...basta uma resolução de imagem compatível com as 

publicações para que qualquer cidadão possa veicular seu material em noticiário 

escrito e televisivo, provocando uma verdadeira revolução no jornalismo (2006). 

 

Não podemos negar a evolução digital na fotografia e no fotojornalismo, bem como 

seus benefícios, mas também não podemos simplesmente virar as costas para o analógico, na 

medida em que através de suas práticas é que se deu essa evolução, neste entendimento a 

troca de experiências entre os profissionais do analógico e do digital devem vir a fortalecer o 

entendimento do fotojornalismo e suas práticas de maneira que contribua para a evolução do 

processo como um todo. 

Assim concordamos quando Oliveira (2006) nos diz:  

 

Com o surgimento da fotografia digital, qualquer cidadão com uma câmera 

embutida no celular tem a possibilidade de desempenhar o papel antes reservado 
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aos fotojornalistas. O problema central dessa disputa passa por antigos dilemas da 

fotografia que ganharam força com a facilidade da pré-edição e manipulação da 

imagem. Caso as previsões se concretizem, os fotojornalistas que sobreviverem aos 

cortes nas redações assumirão um papel diferenciado nos meios de comunicação, 

executando apenas matérias especiais e convivendo com registros do cotidiano 

executado por fotógrafos amadores.  

 

Em outras palavras poderíamos dizer que os fotógrafos profissionais passariam a 

executar novas tarefas dentro da sua profissão, relacionadas a fotografia, mas não ao ato de 

fotografar. Filtrando e editando os materiais produzidos por esse público não especializado. 

Diminuindo, seqüencialmente, a produção cotidiana, passando a fazer matérias mais 

elaboradas, que requerem o conhecimento do profissional dentro do jornalismo impresso. 

 

3 A DESTERRITORIALIZAÇÃO DA IMAGEM: A EXPERIÊNCIA DO DIÁRIO DE 

SANTA MARIA 

 

Propomo-nos, neste capítulo, descrever como as evoluções tecnológicas vêm 

produzindo transformações no processo do fazer jornalismo, através das novas formas de 

captação de imagem tendo como objeto de referência as capas do Diário de Santa Maria. 

Gera-se o que podemos chamar de ruptura do processo clássico, através da 

desterritorialização dessas imagens. Com esta afirmação exponho o que é o problema da 

pesquisa, transformado numa pergunta: Por que tal mudança provoca rupturas neste processo?  

 

3.1 ESCLARECIMENTOS INICIAIS 

 

Mostrar de que forma o jornal passou a trabalhar essas questões desde o momento em 

que, partindo do primeiro fato, imagens vindas de câmeras digitais, celulares e câmeras de 

vídeo foi o ponto chave, para tentarmos entender como esse novo processo de interação  

através da produção desses novos meios vem acontecendo até hoje. 

Como ponto de partida, no objeto da pesquisa, buscamos uma forma de encontrar 

pistas sobre essas imagens, como tipo, de onde estavam surgindo, que assuntos abordavam e 

quais equipamentos que estavam sendo utilizados com mais freqüência. Assim poderíamos 

tornar possível uma análise através de um período pré-determinado e em qual parte do jornal 

trabalharíamos as análises desses resultados. 

A medida em que foi sendo desenvolvida a pesquisa, foi percebendo-se que conforme 

estas imagens chegavam ao jornal, elas geravam comportamentos diferentes, em um primeiro 
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momento, por ser um veículo novo, segundo porque essas produções obrigavam alterações 

nas rotinas produtivas da redação constantemente, justamente por não estar por essa produção 

não estar inserida dentro do ambiente físico e do controle de produção do jornal.  

Após uma série de pré-observações chegou-se a definição da análise das imagens 

produzidas por 3 tipos de dispositivos aqui nomeados, câmeras digitais, câmeras de vídeo e 

celulares. Nossa decisão por este trabalho resultara do número de imagens com esse feitio nas 

capas do jornal. Vale ressaltar aqui que escolheu-se as capas do jornal por considerarmos a 

parte mais importante do veículo, nos levando a crer que, se ali fossem utilizadas, o jornal 

poderia nos dar as melhores repostas quanto aos porquês da utilização desse tipo de imagem.  

Analisaremos durante o período de 19 de junho de 2002 à 19 de maio de 2008, data 

em que o jornal completou 5 anos e 11 meses apenas as imagens que apareceram nas capas do 

Diário de Santa Maria com “marcas de produção” resultante da participação do leitor, 

importante ressaltar entretanto, o que chamo como “marcas de produção”, se refere aos 

equipamentos que foram utilizados, resolução das imagens, estética da foto, como 

enquadramento e ângulo, enfim o que a diferencia das imagens captadas pelos profissionais 

do jornal. Desta forma, análise partiu da utilização dos seguintes procedimentos: 

- Mapeamento das imagens publicadas nas capas do jornal, no período pré-estipulado; 

- Construção de uma classificação, constando dos seguintes itens: título da matéria, 

editoria, número de fotos na capa, posicionamento da imagem, equipamento 

utilizado, tamanho, número da edição, mês e ano da publicação; 

- Entrevistas semi-estruturadas com o editor-chefe do jornal, editor de fotografia e 

editora de Geral do Diário de Santa Maria visando-se conhecer o ponto de vista do 

ambiente jornalístico sobre a adoção deste processo.  

Assim sendo, buscaremos saber, em cima desses 3 tipos de dispositivos pré-

estabelecidos, as formas como vem se trabalhando esse novo processo produtivo do fazer 

jornalismo, através da análise dos gráficos compostos pelas imagens identificas. Ressaltando 

que as mesmas foram produzidas fora do eixo da redação que saíram na capa do Jornal.  

Reitero as características dos 3 dispositivos escolhidos segundo classificação descrita:  

- Celulares (C) - devido à infinidade de aparelhos existentes, dos mais diversos modelos 

para a captura de imagens com qualidade razoável e que se encontra hoje no bolso ou 

bolsa de qualquer cidadão nos mais diversos tipos de lugares. Conforme Otávio Dias4:  

 

                                                 
4 http://www.estadao.com.br/fotoreporter/foto_saibamais.htm 

http://www.estadao.com.br/fotoreporter/foto_saibamais.htm
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os celulares com câmera potencializaram o aspecto mais belo e central da 

fotografia, que é a possibilidade de captar o instantâneo. E deram ao cidadão 

comum o poder de registrar e disseminar fatos inesperados do dia-a-dia, tarefa antes 

comumente realizada por profissionais do jornalismo. 
 

- Câmeras Digitais (CD) - além de possuírem boa resolução o resultado esperado da 

imagem é melhor, pois são compradas por motivos óbvios, o cidadão compra para fazer 

fotos, hoje alguns destes equipamentos também  filmam, esse tipo de equipamento exige 

do operador um certo conhecimento, quanto ao seu manuseio, dando idéia do motivo de 

possuir um equipamento.  

- Câmeras de Vigilância (CV) – câmeras colocadas em lugares públicos e que na maioria 

das vezes estão fixadas em pontos estratégicos mas discretos, ficam ligadas 24 horas por 

dia. Sua utilização na grande parte das vezes estão ligadas a questões de segurança, 

lugares públicos, em que imagem esta sendo captada instantaneamente sua operação não 

esta sendo feita por uma pessoa do ambiente, mas sua capacidade de expor imagens 

impactantes bem como flagrantes é de extrema eficácia.  

Assim sendo, procuraremos mostrar, essas imagens inseridas no objeto de estudo e 

como elas estão sendo utilizadas. Entretanto, além de identificá-las, tornou-se necessário 

saber quais as causas que traziam esse novo tipo de imagem para o jornal, bem como os 

motivos que levavam o cidadão-comum (produtor), e o jornal (receptor e produtor) a interagir 

nesse processo.  Para tais respostas e esclarecimentos tornou-se necessário a relação de 

entrevistas semi-estruturadas em um primeiro momento com os produtores, ou seja pessoas 

não jornalistas. Escolheu-se dois produtores de imagens distintas, para tentar descobrir os 

motivos e objetivos que o levaram a captar as imagens (em anexo haverá dez capas contendo 

imagens desterritorializadas). 

Vale ressaltar aqui que tornou-se necessário realizar uma entrevista com proprietário de 

estabelecimento comercial que possuísse câmera de vigilância, onde suas imagens tivessem 

sido divulgadas na capa do jornal, por tratar- se de um dispositivo que apresenta uma 

crescente utilização, conforme constatou-se no decorrer da pesquisa. Consequentemente 

percebeu-se  a necessidade de buscar no veículo as respostas, sobre os efeitos desse processo 

e a forma com ele vem trabalhando, em um primeiro momento, a questão do jornalismo 

participativo através da imagem para depois em um segundo momento, compreender as 

questões técnicas e profissionais que envolveram essa nova forma de produzir notícia. 

No jornal tais respostas e esclarecimentos foram obtidos através do mesmo processo de 

entrevistas semi-estruturadas. Nesse sentido procurou-se identificar no veículo, os 
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profissionais, que estariam diretamente envolvidos nesse tipo de processo produtivo. Assim 

sendo, escolheu- se 3 pessoas dentro do jornal, identificadas pelo pesquisador, como as que 

estão diretamente ligadas aos processos dessa forma de produção desterritorializada. O Editor 

chefe do Jornal Diário de Santa Maria, como pessoa responsável pela equipe do jornal, o 

editor de fotografia, responsável pela parte que trata das questões de imagem, além do editor 

de geral, nesse sentido, escolheu-se esse editor por o mesmo ser responsável também pela 

editoria de polícia. 

 

3.2 ALGUNS ESCLARECIMENTOS SOBRE A METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Como se pode observar, trata-se de um estudo de caso, ou seja, exame específico das 

relações entre leitores e a redação do Diário de Santa Maria, processo que os converteria 

numa espécie de jornalistas. Tratando-se de uma observação focada no funcionamento de um 

certo tipo de interação entre jornal e leitor, a pesquisa restringi-se a olhar esse ambiente, 

segundo os seguintes procedimentos: 

A – Observação do ambiente, a redação do jornal, visando conhecer seus fluxos e suas rotinas 

de produção.  

B – Observação dos percursos dos leitores, para fazer tais observações se tornou necessário 

como técnica de trabalho acompanhar os fluxos. Tais fluxos solicitaram como desdobramento 

análises de materiais. Para tanto trabalhei sobre as capas, desta feita reunindo-as e 

identificando as imagens enviadas pelos produtores visando ordenar uma compreensão destes 

fluxos conforme escrito no outro capítulo onde gráficos foram feitos para interpretar melhor a 

tabela. 

C – Em seguida aprofundei o trabalho de observação e análise temáticas das imagens através 

de entrevistas com os produtores e editores visando captar a percepção de editores e 

produtores sobre esse processo. 

Todos esses procedimentos visam em termos metodológicos um entendimento melhor 

do caso em estudo. Entretanto, antes de passarmos ao caso em si, apresentamos em um 

primeiro momento o cenário midiático de Santa Maria. 

 

3.3 O CENÁRIO MIDIÁTICO DE SANTA MARIA 

 

 O Município de Santa Maria, pólo educacional do Estado, sempre contou com diversas 

mídias. Nesse sentido podemos dizer que a história da imprensa em Santa Maria se divide em 
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dois momentos, o da tipografia e o da tecnologia. Por muitos anos os jornais dominaram o 

cenário local. Até porque a imprensa era o único meio existente para levar a informações aos 

santa-marienses. Em geral, os jornais eram mantidos por políticos, funcionando como elo de 

ligação entre os partidos e a população. 

Em 1883, começou a circular o primeiro jornal do coração do Estado, a Gazeta do 

Norte, fundado por José Ferreira Camboim Filho. Daí em diante, novos impressos foram 

surgindo. Entre eles, estava o Diário do Interior (1909), o primeiro com circulação diária. Em 

9 de outubro de 1934, surge o A Razão, que hoje é o mais antigo em circulação. Fundado pelo 

jornalista Clarimundo Flores, o jornal pertenceu a rede de Diários e Emissoras Associados, de 

Assis Chateaubriand. Em 1982 foi comprado por Luizinho e Maria de Grandi.  

O segundo momento da imprensa surge com a invenção do rádio. Transmitir o som 

pelo ar foi algo extraordinário. O rádio mudou a história mundial, por aproximar as pessoas de 

diferentes continentes. A nova tecnologia desembarcou em Santa Maria no verão de 1942. Em 

fevereiro daquele ano os santa-marienses passaram a ouvir os sons transmitidos pela rádio 

Imembuí, que teve origem no sistema de alto-falantes de rua usados para a propaganda. 

Atualmente existem cinco emissoras de rádio AM (Santamariense, Guaratan, Medianeira, 

Universidade e Imembuí) e seis FM (Atlândida, Itapema, Antena 1, Nativa, Medianeira e 

Rede Aleluia)  

A tecnologia não parou de avançar e no final de 1969, o som se aliou à imagem. 

Surgiu em Santa Maria a primeira emissora de televisão: a TV Imembuí, canal 12. Era a 

coroação da imprensa santa-mariense. A proeza coube a batalhadores pelo desenvolvimento 

da cidade, o engenheiro Wilson Aita e os empresários Salvador Isaia e Antônio Abelin. 

Além de emissoras de rádio e jornais, a população passou a ser abastecida por 

informações sobre a cidade por meio de telejornais e programas de TV feitos aqui, com olhar 

local. Em agosto de 1973 a TV imembuí passa a integrar o grupo RBS. Mais tarde, surgiu a 

TV Pampa Santa Maria, também com telejornal local. Com a introdução da TV a cabo passam 

a fazer parte desse cenário midiático mais 4 canais, TV Câmara canal de conteúdo políticos, 

TV Ovo canal de conteúdo comunitário, Canal 20 canal de entretenimento e variedades e TV 

Campus canal de conteúdo educativo, cultural, entretenimento e informativo, totalizando 4 

canais locais na rede de TV a cabo, mais 2 locais em rede de TV aberta. A imprensa de Santa 

Maria passou a viver novo momento a partir de 2002, com a fundação do Diário de Santa 

Maria, na época o sexto jornal do Grupo RBS com foco principal nas noticias da cidade e da 

região. Sendo então a primeira experiência multimídia do sul do país, unindo as redações do 
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jornal e da RBS TV Santa Maria, onde TV e jornal trabalham num mesmo espaço físico, 

integrando a produção de notícias através da troca informações.  

 

Tabela 1: Tabela referentes aos veículos que fazem parte do cenário midiático da cidade de 

Santa Maria.  

Veículo Freqüência Total 

Rádio 
05 AM 

11 
06 FM 

 

Veículo Nomes Total 

Jornais 

Diário de SM 

A Razão 

A Cidade 

03 

 

Veículo Nomes Total 

TVs 

RBS TV 

TV PAMPA 

TV CÂMARA 

TV OVO 

CANAL 20 

TV CAMPUS 

06 

 

Veículo Nomes Total 

Agências de 

publicidade 

Art Meio 

Cia da Propaganda 

Due 

Latino América 

Pubblicitá 

Triade 

Maldaner 

Vitrine 

Mídia Um 

Taumes 

J. Adams 

Orium 

CCS 

Idez 

Pactacom 

4SC 

One2One 

Casa Blue 

Intermédia 

Novitta 

20 

Fonte: Dados obtidos a partir da pesquisa realizada pelo acadêmico. 
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3.4 ASSIM NASCEU O DIÁRIO DE SANTA MARIA 

 

Figura referente à primeira edição do Jornal: 

 

 

 

 

 

Percebendo uma brecha no mercado da comunicação impressa em Santa Maria, que 

contava com um único jornal diário, o Grupo RBS não pensou duas vezes em lançar um 

projeto que viria a dar início ao seu sexto jornal diário no coração do estado. Foram cinco 

meses de discussões e muito trabalho no projeto gráfico e editorial do jornal, onde o objetivo 

era trazer para a região uma publicação arrojada e moderna, com o objetivo de retratar a 

comunidade e seus personagens. 

O projeto começou a ser elaborado em janeiro de 2002 em Porto Alegre. A partir de 

março, enquanto o projeto gráfico e editorial era elaborado, a sede da RBS Santa Maria, no 

bairro Patronato, começava as reformas para abrigar a redação e outros departamentos. No 

mesmo período era lançada uma campanha de marketing na cidade denominada “Jornal Novo, 



 

 

 

31 

Carro Novo” para dar nome ao jornal, que deveria partir de uma escolha da comunidade 

através da seguinte frase da campanha: 

 

“Para escolher o nome, você vota, Hora de Santa Maria ou Diário de Santa Maria”. 

 

Com 59,69% dos participantes a publicação ganha então o nome Diário de Santa Maria. 

No dia 7 de junho de 2002 o jornal e seus editores foram apresentados ao mercado 

publicitário no Park Hotel Morotin. Foi assim ao aproximar-se da data de seus 6 anos de vida, 

que o Grupo RBS começou a história do jornal Diário de Santa Maria, fundado no dia 19 de 

junho de 2002, na cidade. Com um nome, que partiu de um processo participativo, vindo de 

escolha feita pelos cidadãos santa-marienses.  

O Grupo RBS então anunciava para a região um veículo de conteúdo inovador e projeto 

gráfico arrojado prometendo fazer uma nova leitura da cidade. Em coluna denominada 

opinião da RBS que saiu no primeiro jornal, a empresa afirma:  

 

“...a RBS é uma empresa multimídia regional que opera no sul do Brasil num modelo de 

comunicação de alta interatividade com o consumidor e que busca soluções integradas para 

os clientes” (coluna opinião da RBS, p. 4).  

 

Apresentando-se, portanto, nesse sentido, aberta aos processos de interatividade entre os 

meios midiáticos e o cidadão, assim entendemos melhor quando o veículo na mesma coluna 

fala sobre tecnologias e interesse público. 

 

“Embora a tecnologia tenha encurtado as distâncias planetárias, não aboliu o afetivo, o 

familiar, o regional e o nacional, sentimentos que ainda comandam os corações das pessoas. 

Por isso, não podemos deixar de contemplar assuntos e valores que são caros aos nossos 

públicos” (coluna opinião da RBS, p. 4).  

 

O Diário de Santa Maria, como já ocorre com os demais veículos de mídia impressa 

do grupo, nasce para Santa Maria com um primeiro objetivo que visa ser o retrato da 

comunidade local. Porém ressalta que, “o objetivo prioritário é assumir as bandeiras da região 

e divulgar amplamente seus pleitos e suas demandas sociais, em conjunto com os poderes 

constituídos e com as lideranças políticas, empresariais e comunitárias”. Justificando ainda ao 

final da coluna o potencial de seu novo produto. 
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“...para isso, estamos investindo num jornal moderno e numa equipe de profissionais 

capacitados a oferecer ao público desta região um serviço compatível com a sua grandeza e 

com o seu desenvolvimento” (coluna opinião da RBS, p. 4). 

 

3.5 QUEM FAZ O DIÁRIO 

 

Num primeiro momento o DSM tinha como Editor chefe de redação o jornalista Nilson 

Vargas, que participou diretamente dos processo de seleção e contratação dos primeiros 28 

repórteres, editores, diagramadores, fotógrafos e colaboradores que integravam a equipe do 

jornal num primeiro momento. 

Hoje, perto de completar seus 6 anos de existência, o jornal teve algumas modificações, 

como a troca do editor chefe Nilson Vargas pela editora Andréia Fontana, que participou 

ativamente de todas as etapas de criação do jornal. Além disso, houveram readaptações de 

pessoal na equipe que aumentou de 28 para 31 jornalistas além da colaboração de 3 

estagiários, houve nesse período uma importante reformulação de projeto gráfico do jornal. 

Nesse sentido, Fontana (2008) coloca os motivos aos quais se levou a necessidade dessa 

mudança: 

 

“O Diário de Santa Maria em um primeiro momento tinha um projeto gráfico de capa para 

venda em banca, com chamadas de manchete em letra maiúscula toda em caixa alta, com 

bastante fotos, mostrando para o leitor que o jornal tinha uma variedade de ofertas de 

conteúdo, o fato de não ter assinantes em um primeiro momento requeria esse tipo de 

estratégia”. 

 

Com o passar dos anos mais precisamente em 2007, o jornal passou a ter um número de 

assinantes muito maior do que o número de venda em banca. em cima disto, mostrou-se a 

necessidade de se fazer uma reformulação no projeto gráfico do jornal que já possuía uma 

cara própria. Ainda sobre o novo projeto (Fontana 2008) explica: “O jornal está mais 

tradicional, foi ganhando uma cara própria, um jeito seu, apresentando uma cara mais limpa, 

com menos fotos, tornando-se muito mais agradável para o leitor, mais bonito”. 

O que nos leva a crer o veículo esta hoje esta consolidado no ambiente midiático de 

Santa Maria. Apesar de estar localizado em uma cidade do interior, o jornal chega a outros 35 

municípios da região central do estado. Possuindo hoje um total de 14.625 assinantes e uma 
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venda em banca de 2526 exemplares, o que o faz ter uma média diária de tiragem de 17.150 

exemplares levando-o a ocupar a posição de 49º lugar no ranking do IVC – Instituto 

Verificados de Circulação - abril 2008 – de jornais impressos no Brasil. 

 

3.6 O CONSELHO DO LEITOR 

 

Buscando atender as expectativas da comunidade, representantes foram escolhidos 

para formar o conselho do leitor com um objetivo de ajudar saber dos interesses da região, 

participando diretamente com opiniões e informações sobre os reflexos do jornal na 

comunidade, fazendo uma avaliação do jornal a partir da primeira edição. Formada por oito 

pessoas escolhidas entre representantes de diferentes segmentos da comunidade santa-

mariense, o conselho foi empossado e apresentado durante o almoço de lançamento do jornal 

no Avenida Tênis Clube. 

Os conselheiros têm como principais atribuições analisar o conteúdo editorial e gráfico 

do jornal, sugerindo matérias, fazendo críticas e servindo como porta-vozes da repercussão da 

publicação nas áreas junto as quais atuam. O objetivo é aprimorar a cobertura diária a partir 

das observações feitas pelos conselheiros, garantindo que o jornal esteja cada vez mais 

sintonizado com as expectativas e necessidades de seus leitores.  

Essa experiência já é consolidada em outros jornais do Grupo RBS como Zero Hora e 

Pioneiro de Caxias do Sul, onde os conselhos de leitores funcionam como instrumentos de 

aproximação entre as redações e as comunidades. Os integrantes do conselho têm um 

mandato de seis meses, quando dão lugar a um novo grupo, ampliando e enriquecendo a 

participação dos leitores.  

O grupo se reúne uma vez a cada 15 dias na sede do Diário de Santa Maria para 

avaliar as edições que foram publicadas no período, junto com representantes da redação. 

Alguns dos principais tópicos discutidos nos encontros são publicados nas páginas  do jornal. 

A primeira equipe que foi formada visou obter um reflexo das principais categorias 

sociais que formam o perfil de Santa Maria. Assim o conselho foi formado por um estudante 

universitário, um agricultor, um empresário, uma comerciante, uma dona de casa, uma 

educadora, um militar e um ferroviário aposentado.   
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3.7 DESCREVENDO O PROCESSO: PARA COMPREENDER O TRABALHO DO 

PRODUTOR 

 

Para tentarmos compreender a complexidade do estudo de caso, partiu-se em um 

primeiro momento para a observação das capas no período pré-estabelecido. Nesse  caminho 

tornou-se necessário um mapeamento das imagens identificadas em cada capa do jornal, a fim 

de identificar os processos que contribuíram para essa produção participativa 

desterritorializada. 

Desta forma objetivou-se colocar na tabela critérios que surgiam das pré-observações 

em cima de cada imagem, destas observações partiu-se para classificações iniciais que 

viessem a nos fornecer as primeiras pistas para aos motivos desse novo processo. 

Portanto, em cima dos critérios de classificação que desenvolvemos para a tabela, o 

qual descreveremos a seguir, percebemos que essa forma de participação através de novos 

dispositivos para captura de imagem apontam para uma série de caminhos que devem ser 

considerados para a compreensão do assunto abordado no tema como um todo. 

São os passos seguidos através das pistas, que contribuirão para os resultados finais do 

trabalho, são constatações da soma dos diversos fatores, números e dados, que agregados a 

uma série de observações e constatações, que poderão nos levar a conclusões muito 

importantes sobre as novas formas de produção através do jornalismo participativo, que neste 

estudo apresenta a imagem produzida por um público pertencente à um território que não é o 

mesmo do ambiente do jornal como o agente responsável por essas transformações. 

 

Descrevendo os critérios da tabela: 

 

Título da matéria – este critério foi estabelecido para identificar a imagem na capa do jornal, 

vale ressaltar que através do título da foto poderemos descobrir o  conteúdo noticioso que a 

mesma aborda. 

 

Editoria – a classificação das imagens por editoria vira a nos mostrar qual segmento do jornal 

que mais vem se beneficiando deste tipo de processo.  

 

Número de fotos na capa – a quantidade de fotos na capa é outro fator que consideramos 

muito importante para evidenciar esse processo, pois além de aparecerem em um espaço nobre 
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do jornal, constatar que mais de uma imagem pode ser utilizada na capa do jornal nos reforçará 

a relevância do assunto abordado como tema. 

 

Posição da imagem na capa – Este critério foi estabelecido para identificar quais os espaços 

da capa do jornal são os mais importantes, vale ressaltar aqui que para entendimento do leitor 

buscamos classificá-los como: 

 

Canto Superior Esquerdo – parte superior esquerda da capa 

Canto Superior Direito – parte superior direita da capa 

Zona Central – parte central da capa 

Canto Inferior Esquerdo – parte inferior esquerda da capa 

Canto Inferior Direito – parte inferior direita da capa 

 

Equipamento usado – buscamos aqui identificar os equipamentos estabelecidos pela pesquisa 

na capa do jornal, que foram os seguintes: 

 

Máquinas Digitais, 

Celulares 

Câmeras de Vídeo 

 

Tamanho da imagem na capa – buscamos saber aqui quais os tamanhos que esse tipo de 

produção costuma ocupar na capa do jornal. Para esclarecimentos o classificamos de três 

formas: 

 

Pequeno 

Médio  

Grande 

 

Número da Edição – número da edição do jornal em que a imagem foi publicada. 

 

Mês/Ano – mês e ano em que a imagem foi publicada. 
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Tabela 2: Análise das imagens encontradas na capa do Jornal Diário de Santa Maria durante o período de 19 de junho de 2002 à 19/05/2008 em 

cima de critérios pré estabelecidos durante o período de pré-observações. 

 

Nº  

ordem 
Título da Matéria Editoria 

Nº de 

fotos 

na 

capa 

Posição da 

imagem na capa 

Equipamento 

usado 
Tamanho 

Edição 

númer

o 

Mês/Ano 

01 Recital pelo Treze de Maio Variedades 01 
Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 09 28/06/2002 

02 Linha direta com o palco Variedades 01 
Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 18 09/07/2002 

03 
Pequeno cantor de São 

Sepé brilha na tv 
Variedades 01 

Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 19 10/07/2002 

04 Vai ter peça até na praça Variedades 01 
Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 27 19/07/2002 

05 
Uma guerra em 35 

milímetros 
Variedades 01 

Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 29 22/07/2002 

06 
Um rosto da cidade na 

novela das sete 
Variedades 01 

Zona central 

direita 
Máquina digital Médio 59 26/08/2002 

07 Lotações saem da fábrica Geral 01 
Canto inferior 

esquerdo 
Máquina digital Pequeno 79 18/09/2002 

08 Susto em Vale Vêneto Geral 01 
Zona central 

esquerda 
Máquina digital Grande 107 21/10/2002 

09 
Rio Branco de todos os 

tempos 
Variedades 01 

Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 120 05/11/2002 

10 Big Jazz no Treze Variedades 01 
Canto superior 

esquerdo 
Máquina digital Pequeno 125 11/11/2002 
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11 Itália em Plena Dr. Bozano Variedades 01 
Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 129 15/11/2002 

12 
Nova Palma na tela do 

cinema 
Variedades 01 

Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 132 19/11/2002 

13 
Palco com mais de cem 

bailarinos 
Variedades 01 

Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 141 29/11/2002 

14 
Liberada mais exige 

cuidado 
Geral 01 

Zona central 

direita 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 147 06/12/2002 

15 O campo visto pelo homem Variedades 01 
Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 149 09/12/2002 

16 Bela jogada Geral 01 
Zona central 

direita 

Câmera de 

vídeo 
Médio 170 04-05/01/2003 

17 
Abertura da maratona 

cênica 
Variedades 01 

Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 225 10/03/2003 

18 
Grande encontro do bem e 

do mal 
Variedades 01 

Canto superior 

direito 
Celular Pequeno 229 14/03/2003 

19 
Em homenagem a Elis 

Regina 
Variedades 01 

Canto superior 

esquerdo 
Máquina digital Pequeno 232 19/03/2003 

20 
Americanos bombardeiam 

solo Iraquiano 
Geral 01 

Zona central 

esquerda 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 234 20/03/2003 

21 Flagrante polícia 04 
Zona central 

direita 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 266 26-27/04/2003 

22 
Ruralistas e MST estão cara 

a cara 
Geral 01 

Canto superior 

direito 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 339 19-20/07/2003 

23 Fogo no buraco zero Geral 01 
Canto inferior 

esquerdo 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 342 23/07/2003 

24 Tragédia em dia de festa Geral 02 Zona centra 
Câmera de 

vídeo e celular 

Grande e 

pequeno 
413 13/10/2003 
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25 
Banda daqui vai tocar no 

México 
Variedades 01 

Canto superior 

direito 
Máquina digital pequeno 419 20/10/2003 

26 
Ninguém decide para onde 

vão os presos 
Geral 01 

Zona central 

esquerda 
Máquina digital Pequeno 426 28/10/2003 

27 
Outra que resistiu ao 

ciclone 
Geral 01 

Canto superior 

esquerdo 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 559 03-04/04/2004 

28 
“Luz! Câmera! Isso é um 

assalto!” 
Polícia 01 

Canto superior 

esquerdo 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 592 12/05/2004 

29 
Manêco mostra a nossa 

história 
Variedades 01 

Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 605 27/05/2004 

30 
Agudo importa gatos da 

capital 
Geral 01 

Canto superior 

esquerdo 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 609 01/06/2004 

31 
15 casas alagadas na Vila 

Vitória 
Geral 01 

Canto superior 

direito 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 669 10/08/2004 

32 
Ônibus pega fogo em São 

Martinho 
Geral 01 

Canto superior 

direito 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno  727 18/10/2004 

33 
Nesta caixa Ana encontrou 

um bebê 
Polícia 01 

Zona central 

direita 
Máquina digital Médio 799 11/01/2005 

34 
Que tanta gente queria na 

rua 
Geral 01 

Zona central 

direita 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 

921 02/06/2005 

35 Amor para contar a história Variedades 01 
Zona central 

direita 
Máquina digital Médio 

36 
Assalto, tiroteio, fuga e 

mortes 
Polícia 01 

Zona central 

esquerda 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 925 07/06/2005 

37 
Alessandra, voz violão e 

talento 
Variedades 01 

Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 960 19/07/2005 

38 A vítima filmou tudo Polícia 01 
Zona central 

esquerda 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 1008 13/09/2005 
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39 
Um assalto ao vivo e a 

cores 
Polícia 02 Zona central 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 1027 05/10/2005 

40 Maconha no sofá Polícia 01 
Zona central 

esquerda 
Celular Pequeno 1142 16/02/2006 

41 
A seca se espalha pela 

região 
Geral 01 Zona central Máquina digital Grande 1165 15/03/2006 

42 
Major preso por direção 

perigosa 
Polícia 01 

Canto superior 

esquerdo 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 1170 21/03/2006 

43 
Preso pega mais 21 anos de 

prisão 
Polícia 01 

Canto superior 

esquerdo 
Máquina digital Pequeno 1174 25-26/03/2006 

44 
Uma torcida além do 

oceano 
Esporte 02 

Cantos superior 

esquerdo e 

direito 

Máquina digital Pequeno 1186 08-09/04/2006 

45 
Viagem parada por 

assaltantes 
Polícia 01 

Canto inferior 

esquerdo 
Celular Pequeno 1216 16/05/2006 

46 
Assalto filmado, ladrão em 

apuros 
Polícia 01 

Canto superior 

direito 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 1297 16/08/2006 

47 
Leve seu filho a terra de Oz 

no fim de semana 
Variedades 01 

Canto superior 

direito 
Máquina digital Pequeno 1347 13/10/2006 

48 Vento destrói Geral 01 Zona central Máquina digital Médio 1349 16/10/2006 

49 
Uma difícil aula sobre 

segurança 
Geral 01 Zona central 

Máquina 

analógica 
Pequeno 1353 20/10/2006 

50 
A beleza catada nas nossas 

ruas 
variedades 01 

Canto inferior 

direito 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 1374 14/11/2006 

51 30 anos depois ... Variedades 01 
Canto inferior 

esquerdo 
Máquina digital Pequeno 1426 16/01/2007 

52 Cidade vai ter um cinema Variedades 01 
Canto superior 

esquerdo 
Máquina digital Pequeno 1439 31/01/2007 
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53 Meia hora de pavor Polícia 01 Zona central Máquina digital Grande 1440 01/02/2007 

54 Pancadaria em balneário Polícia 01 
Canto superior 

esquerdo 
Celular Pequeno 1459 24-25/02/2007 

55 
A poucos minutos do 

assassinato 
Polícia 01 

Zona central 

esquerda 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 1493 05/04/2007 

56 
Fogo destrói parte do 

Centenário 
Geral 01 Zona central Máquina digital Grande 1529 17/05/2007 

57 
Protesto com baldes e 

escovas 
Geral 01 

Canto superior 

direito 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 1547 07/06/2007 

58 Já pode começar a torcer Esportes 01 Zona central Máquina digital Grande 1577 12/07/2007 

59 Somos nós no PAN Esportes 01 
Zona central 

direita 
Máquina digital Médio 1589 26/07/2007 

60 
Grande susto para alunos 

da federal 
Geral 01 

Zona central 

direita 
Máquina digital Pequeno 1659 16/10/2007 

61 Que atrevimento Polícia 01 Zona central 
Câmera de 

vídeo 
Grande 1737 17/01/2008 

62 Acidente nada casual Polícia 01 
Canto inferior 

direito 
Máquina digital Pequeno 1747 29/01/2008 

63 
Foram cenas de cidade 

grande no pior sentido 
Polícia 03 Zona superior 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 1748 30/01/2008 

64 
Imagens de assalto a banco 

são divulgadas 
Polícia 01 

Zona central 

direita 

Câmera de 

vídeo 
Pequeno 1807 08/04/2008 

Fonte: Dados obtidos a partir da pesquisa realizada pelo acadêmico. 
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Através dos critérios pré-estabelecidos na tabela acima podemos identificar nas 

1842 capas analisadas no período de 19 06/2002 a 19/05/2008, que foram encontradas 64 

imagens advinda desse processo desterritorializado, produzidas pelos equipamentos que 

forma escolhidos para a pesquisa.  Percebe-se, que essa produção participativa se da das mais 

variadas formas possíveis, nesse sentido buscamos traduzir os resultados da tabela em 

gráficos, a fim de compreender melhor os motivos que estão contribuindo para existência 

dessa produção vinda de fora do território do jornal.  

 

Gráfico 1 - PORCENTAGEM DE IMAGENS  
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Gráfico referente a porcentagem de imagens de 19 de junho de 2002 à 19 de maio de 2008. 

 

De um total de 100% de imagens da capa do jornal 3,5% delas advém dessa produção 

independente, sem regras pré-estabelecidas, produzidas espontaneamente ou induzidas por 

acontecimentos, elas estão lá, de alguma forma se fizeram necessárias para estarem nas capas do 

jornal. Essa insistência tímida, porém constante é o primeiro sintoma para o entendimento desse 

estudo. Formas de produção de imagens totalmente independentes e sem regras passam 

complementar matérias ou fazer com sejam produzidas, independentes de suas qualidades. São os 

reflexos de uma evolução social e tecnológica permanente. 

 Conseqüência da uma popularização e massificação de equipamentos dos mais variados 

tipos, que acaba sendo fomentada cada vez mais pela sofisticação e fácil manuseio dos mesmos. 

Agregado a isso esta o interesse crescente dos jornais em favor dessa nova forma de produção 

participativa, através das novas tecnologias. 
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Gráfico 2 - TOTAL DE IMAGENS ENCONTRADAS 
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Gráfico das imagens encontradas por ano e a soma total no período de 19 de junho de 2002 à 

19 de maio de 2008. 

 

Isso significa que de um total 1842 capas analisadas, referentes ao período proposto 

para observação do objeto conseguimos localizar um total de 64 imagens produzidas por 

máquinas digitais, celulares e câmeras de vídeo conforme indicam as cores referentes a cada 

ano. Buscou-se nesse gráfico análise de detectar se o surgimento desse tipo de produção era 

crescente a cada ano. Percebe-se entretanto, em um primeiro momento, um pique, como 

mostra o gráfico, no início do jornal, ao contrário do que se imaginava, quando esperava-se 

em um primeiro instante, uma tendência crescente desse processo. Este fato levou-nos a ir 

mais a fundo na pesquisa de análise da capa para tentar encontrar outros motivos justificassem 

essas  oscilações a cada ano. 

Entretanto esse número que em um primeiro momento pode nos parecer pequeno, 

transforma-se em um bom indicativo quanto a sua colaboração na produção do processo como 

um todo. Ao vermos que se trata de uma produção desterritorializada, sem orientação quanto 

a produção e produzida por meios que não estão inseridos no ambiente da redação, pode se 

dizer que esse tipo de inserção veio para ficar. Embora sua utilização não seja tão freqüente, 

percebemos que o jornal se mostra pronto para esse tipo de produção, mesmo quando as 

mesmas não são esperadas ou não possuem a qualidade que o veículo busca do profissional da 

área da fotografia. Mostrando a todos nós que  se trata, de um novo conceito sobre as formas 

do produzir noticia através de imagens que não são produzidas por fotógrafos da redação. 
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Gráfico 3 – IDENTIFICAÇÃO DO USO POR EDITORIA ATRAVÉS DO TÍTULO DA 

IMAGEM 
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Quantidade de imagens encontradas referente ao título do assunto no período de 19 de junho 

de 2002 à 19 de maio de 2008. 

 

Este tipo de gráfico foi estabelecido para tentar detectar através dos títulos que as 

imagens recebiam, a qual editoria pertenciam. O que conseguimos perceber é que de alguma 

forma ela faz com que o veículo passe a pensar em uma chamada que case com o que foi 

retratado. Em cima dessa análise conseguimos identificar também, a quantidade de imagens 

que saiam referentes a cada editoria do jornal, desta forma foi possível identificar no jornal 

qual editoria que vem se beneficiando mais com esse tipo de produção. 

 

Gráfico 4 – PORCENTAGEM EM FORMA DE PIZZA POR EDITORIA 
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Porcentagem quanto a utilização de imagens por editorias no período de 19 de junho de 2002 

à 19 de maio de 2008.  
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Esta gráfico é importante para mostrarmos qual a editoria do jornal que mais utiliza-se 

ou beneficia-se desse tipo de produção. Podemos observar em azul que a editoria de 

variedades,  é  a que até agora mais colocou matérias na capa do jornal, seguida pela editoria 

de geral em amarelo, polícia em vermelho e esporte em verde. 

As editorias - o jornal Diário de Santa Maria possui 5 editorias que tratam de assuntos 

diferentes, são eles: 

- Opinião –aborda assunto de conteúdo não só relacionados a região como de 

contexto nacional e mundial.  

- Geral – aborda conteúdos de educação e assuntos gerais. 

- Variedades/ Diário 2 – possui um caderno de 4 páginas dentro do jornal aborda 

assuntos de conteúdo cultural, musical e eventos. 

- Poilícia – trata de assuntos relacionado a violência, roubos, furtos, acidentes.  

- Esporte – assuntos relacionados ao esporte em geral. 

Cada uma das editorias tem liberdade para poder usar ou não essas imagens, 

independente do tipo de equipamento utilizado. Conforme a forma de captação da imagem e o 

assunto abordado poderá se  ter uma idéia do tamanho que a mesma poderá ter no jornal. 

Percebe-se portanto, que o jornal já da indícios de estar se adaptando as novas maneiras de 

lidar com essa interferência apesar de seu pouco tempo de existência dentro do processo 

midiático. 

 

Gráfico 5 - QUANTIDADE DE IMAGENS POR ANO E POR EDITORIA 
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Aqui constatamos que no início do jornal que a editoria de variedades e de geral foram 

as precursoras dessa forma de produção, mas com o passar dos anos outras editorias foram 

agregando-se e  utilizando essa nova forma de produção. Dentro de seus interesses editoriais, 

começaram a perceber a potencialidade desta  nova forma de produção desterritorializdas 

como uma extensão de suas produções, mostrando-nos que a cada ano outras editorias vem se 

beneficiando desse tipo de imagens. Este fator nos leva a perceber a importância da 

compreensão desse tipo de interferência dentro da rotina produtiva do jornal, que em 

detrimento de conteúdos não  produzido por ele, acaba gerando novas formas de produção e 

desenvolvimento da notícia para o conseqüente uso dessas imagens, que passam a chegar para 

a redação do jornal  a todo instante. 

 

Gráfico 6 - A UTILIZAÇÃO POR EDITORIAS ANO A ANO 
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Quantidade comparativa por editoria encontrada no período de 19 de junho de 2002 a 19 de 

maio de 2008. 

 

Neste sentido procuramos traçar um gráfico comparativo por editorias ano a ano para 

saber como as mesmas vem se utilizando desse processo dentro do período estabelecido. Para, 

além de buscar saber o grau evolutivo dessa produção dentro das editorias do jornal, saber 

qual a que vem se beneficiando melhor desse tipo de imagem. O que percebemos é que num 

início a editoria de variedades foi a desbravadora dessa forma de produção, mas que com o 

decorrer dos anos ela vem dividindo estas imagens com outras editorias, como de geral, 

polícia e esportes. 
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Outro fator relevante para essa crescente utilização de imagens por editoria tem relação 

com a grande produção de imagens, a cada ano a evolução tecnológica propicia avanços de 

equipamentos, propiciando uma produção muito grande de imagens, que consequentemente 

terão uma gama maior de assuntos abordados contribuindo para essa distribuição e o posterior 

uso de outras editorias. 

 

Gráfico 7 – INCIDÊNCIAS DE IMAGENS NA MESMA CAPA 
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Quantidade de fotos encontradas na mesma capa no período de 19 de junho de 2002 à 19 de 

maio de 2008. 

 

Aqui procuramos identificar a quantidade de fotos que saíram em uma única capa ou 

seja na mesma edição, em cima dos diversos objetivos pré estabelecidos, buscamos também 

saber se esse fato poderia ser possível. Encontrar também, no período de observação mais de 

uma imagem na mesma capa poderia ser um dado importante para pesquisa. Embora ao 

analisarmos as capas nesse período, percebamos que a incidência de uma imagem só é a que 

mais aparece, não podíamos, dentro do período, deixar de relatar que houveram capas com 

uma quantidade maior de imagens vinda desse tipo de produção. Para se ter uma idéia 

encontramos 3 capas com 2 imagens, 1 capa com 3 imagens e 1 capa com 4 imagens. 

Mostrando que se necessário for, o jornal fará uso de mais de uma imagem na capa.  
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Gráfico 8 – QUAL É A POSIÇÃO IDEAL 
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Posição das fotos no período de 19 de junho de 2002 à 19 de maio de 2008. 

 

Outro fator relevante trata a respeito da posição da imagem na capa. Percebemos que 

sua colocação nesse ambiente segue uma ordem de critérios pré estabelecidos pelo veículo, 

daí o motivo de encontrarem-se em diversas posições. Conforme o conteúdo abordado, 

independente da qualidade, esta o poder de informação ou impacto do assunto retratado. 

Nesse sentido a imagem aparecerá na capa do jornal em lugares diferentes, mas pré 

estabelecidos pelo veículo seguindo uma linha editorial. Percebida na pesquisa através das 

diferentes posições das imagens na capa do jornal.  

No presente estudo nomeamos estas posições como canto superior esquerdo, canto 

superior direito, zona central, canto inferior esquerdo e canto inferior direito para 

identificação das imagens, e saber os valores notícia das mesmas segundo os critérios pré 

estabelecidos pelo veículo. Assim fizemos cinco recortes na capa do jornal para detectar e 

nomear tais posições conforme mostra ilustração abaixo. 
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lustração referente ao processo de classificação das imagens quanto a sua posição na capa do jornal 

 

Na ilustração abaixo podemos ver como foi feito a análise para detectar os espaços que elas ocupavam na capa do jornal, conhecer as 

formas como jornal disponibiliza determinados espaços para imagens desterritorializadas contribui no sentido de identificar os valores notícias 

que esse processo de produção participativa provoca. 
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Figura  9 – O “ranking” dos equipamentos  
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Número de imagens por equipamentos no período de 19 de junho de 2002 à 19 de maio 

de 2008. 

 

Este gráfico serve para nos mostrar com boa exatidão, quais os equipamentos que estão 

participando do processo de produção de imagens nas capas do jornal, com mais freqüência. 

Nesse sentido poderemos entender como e de que forma acontece esse processo de produtivo. 

Descobrindo como esta sendo feita a produção destas imagens, consequentemente saberemos 

quais os equipamentos que vem contribuindo de maneira mais intensa para esse processo 

desterritorializado. 

As constatações nos levam a crer que, em primeiro instante estão as câmeras digitais, 

agregadas a elas estão fatores como qualidade da imagem e resolução, máquinas digitais são 

compradas para este fim, portanto o resultado do processo é melhor, nos mostrando o porque 

de estar entre os dispositivos que mais contribuem para essa produção. Vindo numa seqüência 

de utilização  crescente, e aqui vale ressaltar a importância desse equipamento, estão as 

câmeras de vídeo, conhecidas também como câmeras de segurança. Produtoras de conteúdos 
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que abordam uma quantidade de imagens impactantes, sua utilização esta ligada justamente a 

sua capacidade de a todo instante poder captar um momento inesperado, o resultado são as 

imagens de flagrantes que podemos observar nas capas do jornal. 

Embora ainda tímida, as imagens de celular também começam a fazer parte desse 

processo, haja vista que hoje estes equipamentos estão ficando cada vez mais sofisticados, o 

que podemos prever é que aja uma tendência colaborativa maior a medida com que as pessoas 

e o jornal se adaptem com esse processo. Vale ressaltar que embora estejamos falando de 

tecnologias na produção, conseguimos encontrar nesse período uma imagem produzida por 

máquina analógica, processo que hoje está quase banido pelos profissionais do fotojornalismo 

impresso, nos mostra de alguma forma, que ainda pode ser útil ao processo de produção da 

notícia.  

 

Figura 10 – Tamanho é documento? 
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Gráfico referente ao tamanho das fotos no período de 19 de junho de 2002 à 19 de maio 

de 2008. 
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De posse dessas pistas, partimos para um análise, dentro do critério avaliativo do objeto 

de estudo (Aplicar algum referencial) , nesse sentido procuramos saber se o tamanho da 

imagem na capa estaria relacionado a importância do assunto retratado ou a o conteúdo da 

informação. Na busca de entender o valor que poderá ser dado para cada matéria segundo os 

interesses do jornal.  

Conforme a forma de captação da imagem poderá se  ter uma idéia do tamanho que a 

mesma poderá ter no jornal, (importante encontrar referencial aqui), percebe-se entretanto que 

nesse sentido, que quem determinará o tamanho independente do critério técnico será o jornal. 

Nos dando indícios de estar adaptando-se as essas novas maneiras de produção 

desterritorializada, a partir de cada caso. Mostrando um amadurecimento contínuo em saber 

lidar com essa interferência, na hora de determinar o caminho a ser seguido. 

Em cima disso percebemos que o jornal faz uma espécie de pré avaliação interna para 

descobrir, além da qualidade da imagem captada por esses equipamentos, a relevância do 

assunto.  

Podemos constatar portando, através da indicação dos gráficos, que desenvolvemos 

durante o período da pesquisa, que os resultados obtidos apontam para uma série de caminhos 

e critérios que devem ser considerados para a compreensão do assunto abordado no tema 

como um todo. 
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4 A INTERAÇÃO VISTA DO AMBIENTE JORNALÍSTICO E PELOS 

PRODUTORES 

 

Conforme anunciado, na introdução geral, estabeleceu-se contatos, na forma de 

entrevistas, com editores e produtores, visando obter suas percepções a cerca do processo 

como um todo. Inicialmente, ouviu-se os produtores e, para tanto, transcreve-se, em um 

primeiro momento, duas entrevistas realizadas com os mesmos. Após a inserção da entrevista, 

na íntegra,  desenvolve-se comentários analíticos sobre as respostas. 

 

4.1 – DANDO A PALAVRA AO PRODUTOR 

  

Entrevista com Fabrício Viero de Araújo 

 

 Em 16 de maio de 2007, um dos colégios mais tradicionais de Santa Maria sofreu um 

sinistro de grandes proporções. O fogo destruiu toda uma ala do Colégio Centenário, 

transformando em cinzas boa parte da história da cidade. Na manhã seguinte ao incêndio, 

imagens fotográficas e filmagens do fato percorreram diversas mídias. Entre essas imagens, 

estavam as fotografias produzidas pelo professor de informática Fabrício Viero de Araújo. 

Por ser vizinho ao prédio destruído, Fabrício teve uma visão privilegiada do fato e registrou 

todos os momentos. As imagens gravadas por ele com uma câmera filmadora foram 

publicadas no site Youtube e logo foram de conhecimento do DSM, pela repercussão causada. 

Depois disso, os fotógrafos do Diário localizaram o autor das imagens e fizeram contato. Foi 

aí que descobriram mais de uma dezena de boas fotografias feitas pelo professor. É nesse 

contexto que se dá a entrevista reproduzida a seguir: 

 

Pesquisador: O que te levou a filmar o incêndio no colégio Centenário e imediatamente 

colocar isso na Internet? 

Fabrício: Primeira coisa, por eu estar morado aqui na frente, quando eu vi que era uma coisa 

meio catastrófica eu vi que era um fato histórico. O colégio Centenário é antigo, dei aula ali, 

fui aluno, isso me marcou. A primeira coisa que me veio na cabeça foi “vou tirar fotos porque 

isso é um fato histórico na cidade”.  

Pesquisador: E nesse instante tu pensaste que poderia colocar isso na imprensa? 

Fabrício: Eu até pensei, mas eu não sabia como. Por isso que eu mandei o vídeo para o 

Youtube e umas fotos eu mandei pelo pessoal da reportagem do jornal quando veio me 
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entrevistar sobre o vídeo, quando vejo o jornal de manhã tinha uma foto minha, na capa, uma 

foto grande. 

Pesquisador: Há quanto tempo tu trabalhas com fotografia? 

Fabrício: Há dois anos. Eu comprei uma câmera bem simples e comecei a gostar de 

fotografar. Em um primeiro momento, paisagens. E aí comecei a estudar, pela Internet, 

principalmente técnicas de fotografia.  

Pesquisador: Tu tens uma ligação com fotografia. Tu achas que a partir de algum momento 

tu começaste a ter um interesse jornalístico? 

Fabrício: Eu nunca pensei em fatos jornalísticos, era como um hobby mesmo. Mas eu sabia 

que quando acontece um fato histórico, eu enviaria para alguma mídia. Por exemplo, se eu 

estou com uma câmera e acontece algum acidente, a primeira coisa que me vem na cabeça é 

registrar o fato. 

Pesquisador: Porque tu achas que acontece isso contigo? Mesmo tu não sendo um 

profissional do jornalismo, o que tu acha que te leva a registrar esses fatos? 

Fabrício: Porque eu acho que registrar aquele fato, aquele momento, é uma coisa que pode 

ser um momento único. Portanto, se tu ta ali com uma câmera, não tem como tu não registrar. 

Hoje qualquer pessoa pode ser um jornalista, tu tens a Internet, tu tens imagens digitais, então 

tu podes fazer o registro. 

Pesquisador: Como tu vês essa questão das pessoas que não são do meio jornalístico estar 

participando do processo? 

Fabrício: Eu acho que tem muitas pessoas que vão pelo interesse financeiro. Hoje em dia, as 

pessoas vêem uma celebridade, fotografam e tentam vender a foto. E tem outras pessoas que 

fotografam por instinto. Eu acho que me incluo nesse último grupo. Por exemplo, há alguns 

meses aconteceu uma paralisação na Universidade Federal, o que ocasionou um 

congestionamento do Park Hotel Morotin até a UFSM. Eu vi aquela fila de carro, eu peguei 

meu celular e tirei uma foto. Porque era uma coisa que eu nunca tinha visto, aquela fila de 

carro. 

Pesquisador: E tu chegaste a pensar em mandar para algum jornal? 

Fabrício: Eu pensei em mandar, mas no fim não deu tempo. 

Pesquisador: E tu andas sempre com a tua máquina? 

Fabrício: Na verdade eu não costumo andar. Às vezes eu levo para universidade. Ou então às 

vezes eu saio para rua só para fotografar. 

Pesquisador: E qual a importância dessa tua participação para os veículos de comunicação? 
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Fabrício: A maior importância é a velocidade com que a informação chega. Porque o 

jornalista não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, as minhas 

fotos foram as primeiras produzidas, o telhado do colégio ainda não tinha caído. A RBS só 

chegou quando o telhado já tinha desabado. Então as minhas fotos foram tiradas bem no 

início do incêndio. E isso é coisa que não tem como o jornalista chegar antes. Até que o 

veículo seja avisado, não dá tempo. 

Pesquisador: Tu achas que essa participação do leitor pode comprometer o trabalho do 

profissional? 

Fabrício: O que a gente precisa entender é que isso hoje é uma tendência que não vai parar. 

Porque com a chegada da Internet, esses avanços vão é moldar o jornalismo e se adaptar ao 

meio. Porque hoje, com a Internet, a velocidade da informação é incrível. Em 2002 a gente 

assistiu o início da Guerra do Iraque, ao vivo.  

Pesquisador: Tu sabes que existem sites de notícia que são produzidos por leitores? Chegaste 

a mandar material para algum deles? 

Fabrício: Sim, eu já ouvi falar, mas nunca mandei nada até por falta de tempo. 

Pesquisador: E há quanto tempo tu te envolves com assuntos tecnológicos, como a 

informática, por exemplo? 

Fabrício: A primeira vez que eu mexi em um computador foi em 1996. De lá para cá eu 

mergulhei na Internet.  

Pesquisador: As fotos que tu tiraste no incêndio no colégio Centenário ficaram tão boas que 

uma delas foi publicada na capa do DSM. Como tu recebeu essa notícia? 

Fabrício: Foi muito bom. Para mim foi mais significativo ter a minha foto publicada na capa 

do que ter recebido alguma gratificação financeira. Foi um reconhecimento.  

Pesquisador: Antes desse episódio do sinistro, alguma fotografia tua já tinha sido publicada 

em algum veículo de comunicação? 

Fabrício: Sim, uma vez uma foto minha foi publicada em uma revista de fotografia de 

circulação nacional. Ela foi selecionada em uma espécie de concurso. E também já tive muitas 

imagens publicadas no Clic do Leitor (espaço do jornal DSM destinado à publicação de 

imagens envidas somente por leitores). 

Pesquisador: E quando tu tiveste essa determinação de enviar fotos para jornais e revistas? 

Fabrício: Foi quando colegas e amigos começaram a elogiar minhas fotografias. Eu gosto de 

participar, é bom para a auto-estima. Além de ser importante para meu currículo também. 

Pesquisador: O que tu mais gostas de fotografar? 
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Fabrício: Eu prefiro paisagens, imagens de cidades também me atraem, fotos noturnas, 

principalmente. 

 

Entrevista com Luis Cláudio Brasil Melo Jr., 36 anos, gerente da Pakot’s - Agência de 

Correios franqueada.  

 

 A Pakot’ é uma papelaria e possui em seu interior uma franquia dos Correios e 

Telégrafos. A loja está situada no centro de Santa Maria e diariamente recebe a circulação de 

um grande número de pessoas. A agência dos correios existe neste estabelecimento desde 

1992. O gerente Luis Cláudio Brasil Mello Júnior conta que no ano de 2000, sofreu o 

primeiro dos três assaltos em sua loja. Nesta ocasião a Pakot’s já possuía um sistema de 

monitoramento através de câmaras de segurança. No entanto, a loja contentou-se em registrar 

o fato na polícia. Mas, ao sofrer o terceiro assalto no mês de janeiro de 2008 em menos de 

dois meses, pelo mesmo assaltante e com as mesmas roupas, a empresa tomou a decisão de 

entrar em contato com o jornal Diário de Santa Maria com a intenção de divulgar as imagens 

feitas pelo sistema de monitoramento interno e, dessa forma, tentar identificar os bandidos. 

Essas imagens foram publicadas na capa e dentro jornal. Segundo Mello, a divulgação das 

fotos foi responsável não só pela identificação, mas também pela captura e prisão dos 

meliantes.  

 

Pesquisador: Quando vocês instalaram as câmeras aqui nos Correios? 

Luis Cláudio: A busca da segurança através da gravação de imagens foi a partir de 2000. 

Pesquisador: O que levou vocês a colocar esse tipo de equipamento? 

Luis Cláudio: Nós temos a franquia dos Correios aqui na loja desde 1992 e até o ano de 2000 

nós nunca tínhamos sofrido nenhuma ação, nem um assalto ou sinistro.  E depois desse 

episódio, que foi em 2000 o primeiro, nós buscamos uma maior qualidade de captura de 

imagens. Até então tínhamos somente uma câmera, mas muito mal localizada e com foco 

ruim e nós achávamos que isso era suficiente, além de usarmos aquela mensagem em adesivos 

“sorria, você está sendo filmado”. Então tentamos suprir o que o Estado não nos dá, que é a 

segurança. 

Pesquisador: Como foi o contato com o jornal? Quem procurou quem? 

Luis Cláudio: Até esse primeiro episódio, em 2000, a nossa notícia não chegou a ser capa. 

Mas o pessoal veio até nós por intermédio de um amigo que trabalhava no Diário de Santa 

Maria. Mas aquilo repercutiu muito na cidade, porque foi um assalto em uma época de Natal, 
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com muito movimento na cidade e foi também um episódio um tanto quanto violento. 

Entraram dois bandidos armados na agência, tínhamos bastante gente dentro da agência. 

Então isso repercutiu. Nós achamos interessante nesse detalhe da divulgação pelo seguinte, 

agora antes dessa capa que tu analisou, com as nossas imagens, nós tínhamos sofrido um 

assalto bem parecido com esse de 2000. Mas ficamos na dúvida se chamávamos ou não a 

imprensa. Divulgamos ou não divulgamos isso. 

Pesquisador: Tu sabias que o jornal poderia usar esse tipo de imagem? 

Luis Cláudio: Sim, sabia.  

Pesquisador: E como tu sabias? 

Luis Cláudio: Porque em um outro delito que ocorreu aqui dentro, quando um sujeito aplicou 

um golpe do troco, a câmera era posicionada atrás do caixa. Ele estava aplicando esse golpe 

em agências dos correios, nós já sabíamos disso. Então eu levei a fita para a televisão para 

saber se analisando com mais qualidade o material, seria possível identificarmos o bandido. E 

foi lá na TV que eu fiquei sabendo que poderíamos usar a imagem da câmera de vigilância no 

jornal. Então percebemos que, naquele primeiro episódio de assalto ( o entrevistado se refere 

ao assalto praticado pelo mesmo miliante em menos de dois meses)  que nós resolvemos não 

levar a imagem da câmera para a imprensa poderíamos ter evitado, um mês depois, que o 

mesmo assaltante estivesse dentro da nossa agência cometendo outro delito. A partir daí nós 

vimos que não deveríamos ficar calados, precisávamos mostrar o que acontecia nesses 

assaltos. E por isso nós tomamos a iniciativa de procurar o jornal, dizendo que já havíamos 

falado com o pessoal da televisão e mostrando as imagens gravadas.  

Pesquisador: E nessa ocasião o jornal te entrevistou para que tu contasses como foi o roubo? 

Luis Cláudio: Nós entregamos as imagens lá e recebemos um contato telefônico de uma 

repórter.  

Pesquisador: Tu esperavas que tuas imagens fossem ser capa de um jornal? O que isso te 

causou? 

Luis Cláudio: Não, eu não esperava. Na ocasião eu nem estava em Santa Maria, estava 

viajando. Acabei vendo a notícia pela internet, no site do Diário de Santa Maria. E quando 

vejo lá estava minha imagem na capa do jornal. Eu penso que de certa maneira essa 

divulgação foi boa pela questão da segurança, mas foi ruim para os clientes. Por exemplo, os 

clientes entravam aqui na agência e já ficavam perguntando sobre os dois assaltos que 

tivemos, já ficavam assustadas e inseguros. Então eu não sei até que ponto isso é bom. Acho 

que pela questão da segurança vale a pena, porque em Santa Maria, uma cidade que vive do 

comércio e não possui uma polícia ostensiva com poder de evitar esse tipo de delito. Então a 
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gente tem que se precaver das melhores maneiras possíveis. Uma delas é a gravação de 

imagens. Apesar de que, ela não impeça nada, não iniba o crime, em alguns casos como o 

nosso, acaba  ajudando a polícia a identificar o bandido e ao jornal, produzindo imagens que 

viram manchetes até mesmo de capa.  

Pesquisador: Quando tu forneceste tuas imagens para divulgação no jornal ouve algum tipo 

de cobrança pelo serviço? 

Luis Cláudio: Não, não ouve e eu não pensei se poderia ter algum tipo de custo, na verdade 

queria era de alguma forma divulgar as imagens mesmo.  

Pesquisador: Como tu avalias a tua participação, ainda que indireta, na produção de uma 

notícia? 

Luis Cláudio: Eu acho que colaborei com a sociedade. O que queríamos era que essas 

pessoas fossem reconhecidas e sofressem as sanções legais em relação ao crime que 

cometeram. E conseguimos isso. 

Pesquisador: Essas pessoas foram presas?  

Luis Cláudio: Sim, elas foram identificadas a partir dessas imagens. 

Pesquisador: Como funcionam estes equipamentos? 

Luis Cláudio: Nós fizemos uma consulta às empresas de monitoramento da cidade e fomos 

informados que era possível termos uma capacidade de imagem melhor do que já tínhamos, 

através da instalação de placas de vídeo, por exemplo. E foi através dessas empresas que 

tomamos conhecimento de como fazer para a instalação e do que se precisa investir para ter 

essa segurança.  

Pesquisador: É um investimento caro? 

Luis Cláudio: Não é um investimento barato, mas também não é exorbitante. Eu acho que ele 

é plausível dentro do que ele oferece. 

Pesquisador: Como tu vês a utilização de imagens de pessoas que não são profissionais da 

imprensa pelos veículos de comunicação? 

Luis Cláudio: Eu penso que as pessoas que cometem esse tipo de delito não podem ficar 

impunes de maneira alguma. E talvez esse sentimento de impunidade que eles têm é o que 

leva essas pessoas a cometer inúmeros crimes. Penso também que, nós empresários que temos 

condições de investir em equipamentos desse tipo, podemos auxiliar alguém que está sofrendo 

a mesma ação desses bandidos e não disponibiliza dos equipamentos de segurança. Então de 

certa forma estamos colaborando para que criminosos como os que atacaram minha empresa 

possam ser presos.  

Pesquisador: Como tu estás te defendendo hoje contra esse tipo de assalto? 
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Luis Cláudio: Eu não espero passar por isso novamente, mas caso aconteça, hoje nós temos, 

além dessa câmera interna atrás do caixa, instalada também uma câmera externa, voltada para 

rua. Não queremos que aconteça, mas se acontecer, hoje estamos mais guarnecidos. Acho que 

termos procurado um veículo de comunicação nos ajudou bastante a divulgar o que acontece e 

também para coibir outros assaltos como esse.  

 

4.1.1 Comentário sobre as entrevistas 

 

Em cima das entrevistas com produtores dessas imagens desterritorializadas podemos 

constatar em um primeiro momento que os produtores dessas imagens são motivados a ação 

pelos acontecimentos em si, seja o fato relevante, flagrante, a colaboração para a 

sociedade,etc.  Nos casos em si, percebemos que o primeiro deles registrou a imagem, através 

da fotografia, o incêndio que destruiu uma das alas do Colégio Centenário, um prédio 

tombado pelo patrimônio histórico municipal. O segundo, com o auxílio de uma câmera de 

segurança instalada em seu estabelecimento comercial flagrou a ação dos bandidos que 

efetivaram um assalto.  

Nas entrevistas, o que se pôde perceber em ambos os casos, é que tanto um quanto o 

outro produtor viu, no assunto abordado na imagem, uma oportunidade de registrar algo 

importante no cotidiano e que certamente teria repercussão nos veículos de comunicação e 

que acima de tudo estava a sua contribuição para sociedade. Embora os casos de obtenção das 

imagens tenham sido feitos de maneiras diferentes, ou seja, o primeiro foi procurado pelo 

jornal e o segundo tomou a iniciativa de procurar o veículo, percebe-se, em ambos os casos 

que as imagens produziram notícias de fatos relevantes e que acabaram estampando imagens 

grandes na capa do jornal.  

Desta forma, podemos compreender melhor a relação entre o veículo e a comunidade 

que vem se estreitando essas relações através de uma “troca mútua de favores”. Vale ressaltar 

também que o cidadão demonstra estar sabendo das formas de participação desse processo de 

produção. 

E que embora ainda se surpreendam com o resultado que suas imagens possam vir a 

ter no outro dia no jornal, percebe-se uma satisfação desses produtores e do veículo que 

rompe suas rotinas de produção em detrimento de um fato relevante captado por um cidadão 

comum. Estampando uma imagem vinda de um território que não é o seu mas que da mesma 

forma produz aquilo que se espera de seu território. 
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4.2 DANDO A PALAVRA AO AMBIENTE PRODUTIVO 

 

Entrevista com Andréa Fontana, Editora chefe do Jornal Diário de Santa Maria 

  

 Andréia Fontana é jornalista, com formação no curso  Máster em Jornalismo, está há 

seis anos no Diário de Santa Maria e há quase quinze anos no Grupo RBS. Foi diagramadora 

e editora de arte no Jornal “O Pioneiro”, de Caxias do Sul, também é colunista de moda da 

coluna Stagione deste jornal que é publicada aos finais de semana no caderno Mix. Foi editora 

executiva do jornal durante 3 anos e hoje ocupa o cargo de editora chefe. Como justificativa 

para sua entrevista esta o poder de decisão da editora chefe do jornal, é dela que partem as 

principais decisões para os movimentos que alteram a rotina normal do jornal. 

 

Pesquisador: Como tu vês a participação do leitor no processo de produção de notícias? 

Andréia: Eu acho que essa participação é inevitável devido ao crescimento das novas 

tecnologias. Antigamente, era mais difícil das pessoas participarem por vários fatores. Por 

exemplo, muitos leitores não tinham telefone em casa, precisavam fazer suas ligações em 

telefones públicos. A comunicação entre o leitor e o jornalista era muito complicada. Hoje, o 

celular e a Internet fazem o intermédio dessas relações. E possibilita que elas sejam muito 

facilitadas. Para nós, jornalistas, isso é muito bom. Mas muita gente ainda está aprendendo a 

lidar com isso. E ainda têm muito que aprender. Até na questão dos direitos autorais, por 

exemplo. Aprendemos como utilizar essas fotos, em que caso pagamos, em que casos não. 

Também falamos sobre a qualidade da imagem, pois uma coisa é foto de celular, outra coisa é 

uma foto feita por uma câmera com mais recursos. 

Pesquisador: E como a utilização das imagens se dá dentro do jornal? 

Andréia: Geralmente, as pessoas que fazem a imagem procuram o jornal porque acham que a 

foto é interessante e se dão conta de que ela pode ser aproveitada e nos oferecem o material. 

Eles procuram não necessariamente a mim, mas procuram ou editor de fotografia, ou então o 

editor daquela editoria que eles vêem na página do jornal, ou até a eu mesma. Mas nem 

sempre aquilo que o leitor acha que pode ir para o jornal vai ser publicado. Depende muito de 

como está a edição do dia. Às vezes um acidente de trânsito que só juntou curiosos pode não 

interessar. Mas um acidente que juntou curiosos e tinha uma cena inusitada, pode interessar 

para o jornal. O importante é sempre a pessoa ligar e oferecer a foto. Então, nós fazemos uma 

avaliação de acordo com o peso jornalístico que tem a imagem e também de acordo com a 

pauta do dia.  
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Pesquisador: Quando uma imagem vai para a capa e quando ela vai para dentro do jornal? 

Andréia: Isso também vai depender da edição do dia. Mas vai para a capa se for um assunto 

de grande relevância. Por exemplo, o flagrante de uma câmera de vigilância do 

estacionamento do Monet Plaza Shopping. Porque ela foi para a capa? Porque era um assalto, 

houve troca de tiros, dentro de um shopping center. Isso é uma coisa pouco comum em Santa 

Maria. Talvez se fosse em um posto de gasolina, a imagem não seria publicada na capa. Mas 

ter acontecido em um shopping, onde circulam muitas pessoas, isso era relevante.  

Pesquisador: Apesar das imagens oferecidas ao jornal não terem uma boa qualidade, seu uso 

têm sido crescente. A que fator você atribui isso? 

Andréia: Ás vezes nós podemos abrir mão da qualidade em nome do fato e pelo flagrante do 

momento. É evidente que nós vamos publicar fotos de uma qualidade duvidosa, então isso 

também deve ser levado em conta. E muitas vezes temos que explicar isso para o leitor. Eu 

atribuo isso à possibilidade que as pessoas têm em mãos. Hoje não precisamos mais esperar 

pela revelação de uma foto, temos máquinas digitais, mandamos tudo pelo computador. Penso 

que a tecnologia é que nos possibilita todas essas coisas. 

Pesquisador: Tu consideras esse tipo de processo como um jornalismo participativo? Mesmo 

partindo de um meio que não é formado por profissionais? 

Andréia: Sim, com certeza. Nós até tentamos fazer com que as pessoas participem mais do 

jornal. Por exemplo: a seção “Foto do Leitor”. Esse é um espaço onde o leitor pode enviar 

uma foto pessoal, com um enfoque puramente social. Ou então o “Clic do Leitor” ou a seção 

das mascotes. O que deve acontecer, com o tempo, é que nós vamos ir qualificando essa 

participação do leitor.  

Pesquisador: E qual é o futuro dessa participação dentro do veículo jornal? 

Andréia: Acho que futuramente fará sentido nós termos uma espécie de editoria do leitor, 

com a participação dele. Vai ser possível filtrar a produção, incentivar o leitor e motivá-lo a 

participar mais. Eu vejo que, antigamente, essa relação entre o leitor e o jornalista não era tão 

forte. O acesso era mais difícil entre um e outro. Hoje em dia o que acontece: nós 

respondemos e-mails, somos nós que recebemos a pauta sugerida pelo leitor. Talvez, vá ser 

mais uma das nossas atribuições no futuro, filtrar dentro das nossas editorias o que chega de 

fora. E também tentar promover mais o acesso do leitor dentro do jornal.  
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Entrevista com Fernando Ramos editor de Fotografia 

 

Fernando Ramos é editor de fotografia do Jornal Diário de Santa Maria desde 2005. 

Foi câmera da RBS TV durante 18 anos, no início do jornal ainda exercia as 2 funções, 

trabalhando pela manhã como fotógrafo e a tarde como câmera da TV, com a saída do editor 

Emerson Souza, Ramos assume a editoria de fotografia do jornal em junho de 2005, onde 

comanda uma equipe formada de 3 fotógrafos, sendo um câmera da RBS TV e mais uma 

estagiária. Como justificativa para sua entrevista esta a importância que a editoria de 

fotografia do jornal tem com o tema abordado na pesquisa, a participação do editor de 

fotografia nas negociações que envolvem esse tipo de material é direta e obrigatória.  

 

Pesquisador: Qual o papel do editor de fotografia num processo de negociação de imagem 

advinda de um processo desterritorializado? 

Ramos: Em um primeiro momento procuramos saber a procedência desse material, quem é o 

produtor da imagem, para depois saber de que assunto estamos tratando naquele material que 

nos é oferecido. Posteriormente a isso passamos para a parte mais prática do processo, que 

seria o interesse do jornal no material.Uma vez que a imagem passa a ser de interesse do 

jornal partiremos para a parte de negociação dessa imagem, as vezes essa negociação não 

envolve dinheiro, mas sim questões técnicas, direito autoral, direito de imagem, qualidade da 

imagem, equipamento usado, resolução da imagem. 

Pesquisador: Como se transforma as imagens de câmera de vídeo em fotografias? 

Ramos: Por trabalharmos em conjunto com a RBS TV, temos a possibilidade de utilizar 

equipamentos específicos para vídeo que congelam essas imagens e as transformam em fotos, 

editamos a imagem que queremos e gravamos em disquete ou cd, geralmente a qualidade 

desse tipo de imagem é inferior as fotografias, mas com os avanços tecnológicos esta 

realidade está mudando e estamos conseguindo melhorar esse tipo de material que nos é 

enviado por câmeras de vídeo. 

Pesquisador: Este trabalho de transformação da imagem em foto é complicado? 

Ramos: Na verdade não, é bem simples, graças aos equipamentos que dispomos é claro. A 

forma de decupagem da imagem em foto é feita a partir de um equipamento que reproduz a 

imagem, uma espécie de vídeo cassete sofisticado conectado a um computador, tu escolhe a 

cena e congela a imagem, depois insere o cd ou disquete no computador e grava, leva no 

máximo 3 minutos. Dificilmente redações que trabalham só com o impresso terão essa 
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facilidade, elas geralmente farão uma foto da tela da televisão, o que implica em perder mais 

qualidade na imagem. 

Pesquisador: A forma como é feito o processo de utilização de imagens desterritorializadas 

dentro do jornal é a ideal?  

Ramos: Acho que pode melhorar, criar uma central híbrida, que recebesse imagens de 

celular, máquinas digitais, câmeras de vídeo, dvd, enfim, tudo em um lugar só para depois 

sim, encaminhar esse tipo de material para a redação de maneira que percorra os caminhos 

normais que a área da fotografia faz.  

Pesquisador: Como tu vê a utilização de imagens de câmeras de vídeo ocupando um espaço 

da fotografia? 

Ramos: Com naturalidade e ao mesmo tempo com cuidado, naturalidade porque é um 

processo evolutivo, devemos sempre estar atentos às novidades e avanços do mercado, 

estamos diante de um processo de mudanças e devemos fazer uso do que o mercado nos 

proporciona, mas devemos ter cuidado porque imagens que são derivadas de câmeras de 

vigilância por exemplo, estão 24hs ligadas, as pessoas estão sendo filmadas e em grande parte 

das vezes não sabem, ao utilizarmos esse tipo de material devemos ter muito cuidado, em 

preservar a identidade de determinadas pessoas que ali aparecem. 

Pesquisador: Como é feito isso? 

Ramos: Colocamos efeitos, espécie de mosaicos que escondem o rosto das pessoas que não 

são de interesse do jornal mostrar na imagem. 

Pesquisador: A que tu atribui a crescente utilização desse tipo de imagem nas capas do 

jornal? 

Ramos: Ao auto poder de captura de imagens de flagrantes, por estarem em lugares públicos, 

como bancos, postos, ruas, elas funcionam como repórteres de plantão, estando em lugares em 

que na maioria das vezes não vamos estar por muito tempo, são imagens geralmente com 

conteúdos que abordam temas fortes, chocantes como assaltos, acidentes, morte, enfim, aquilo 

que o fotojornalista busca que é o instantâneo, o flagrante um dos momentos máximo da 

fotografia, que passa a ser possibilitado pela crescente utilização de câmeras de vigilância 

colocadas nos mais diversos lugares e também pelo crescente uso de máquinas digitais e 

celulares com boa resolução de imagem pelas pessoas. 

Pesquisador: A uma rejeição dos fotógrafos quanto a esse tipo de utilização de imagem? 

Ramos: Não, de forma alguma, para se ter uma idéia o processo de digitalização destas 

imagens é feita por todos os fotógrafos, quando essas imagens chegam a redação, chegam de 
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forma inesperada, portanto todos tem que estar aptos a se for preciso ter que fazer o processo 

de transformação da imagem, ou baixar uma foto de máquina, celular.  

Pesquisador: Ou seja esse novo processo além inovar faz com fotógrafos aprendam também 

a digitalizar imagens de vídeo? 

Ramos: Temos uma pessoa que se encarrega mais dessa parte que vai além da fotografia mas 

se necessário for o próprio fotógrafo esta habilitado a executar esse procedimento.  

Pesquisador: Uma vez que esse material chega e altera a rotina é comum ter que parar o que 

se está fazendo para produzi-lo?  

Ramos: É, além de termos que parar o trabalho de outro, temos que negociar o material, ver a 

procedência, se vamos comprar, ir até o tratamento de imagem, onde tem o computador com 

aquele programa, ver se é possível a publicação, enfim, existe um certo procedimento que é 

necessário ser feito. 

Pesquisador: Quando essas imagens vão para a capa do DSM? Quais são os critérios 

utilizados para a publicação, segundo a análise do editor de fotografia? 

Ramos: Em primeiro lugar, o que vai definir a posição da foto na capa, por exemplo, é a 

notícia, a importância do fato que essa foto está mostrando. Às vezes é uma bela foto, mas 

não é notícia, então ela certamente não irá para a capa, mas tem chances de ser publicada no 

interior do jornal. Mas a foto grande da capa tem que ser o factual do dia. Não é só porque é 

uma foto boa, isso não significa que ela vai ter capa. Ela vai ser maior em tamanho se a 

importância do fato for a notícia do dia ou vai ser menor se o assunto tiver menor 

importância. 

Pesquisador: As pessoas que te procuram para oferecer imagem, elas estão buscando 

dinheiro? 

Ramos: Eu acho que nem todas, diria que pelo menos 50% delas sim. Porque hoje a gente 

percebe que tem muita gente que primeiro pergunta “quanto é que vocês pagam”? Então eu 

explico que o valor é de acordo com a notícia. Por exemplo, uma foto de um motoqueiro que 

caiu e machucou o joelho, mesmo que seja o flagrante da queda, vai ter menos importância do 

que uma foto do instante em que um avião cai matando duas pessoas. Então a foto vale pelo 

que ela tem de informação.  

Pesquisador: Tu já tiveste algum caso aqui no jornal em que uma foto feita por vocês iria ser 

publicada, mas deixou de sair porque vocês receberam uma imagem de leitor?  

Ramos: Sim, eu mesmo tive um exemplo. No caso do incêndio do colégio Centenário. Eu 

moro próximo dali, fui correndo para lá e acabei chegando antes dos caminhões dos 

Bombeiros. Eu fiquei fazendo as fotos, fiz várias fotos internas, entrei no prédio e tinha 
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certeza que as minhas fotos iam ser capa do jornal no outro dia e de repente quando eu chego 

na redação já tínhamos recebido uma dezena de fotos feitas durante o incêndio, de pessoas 

que estavam em lugares privilegiados. Uma dessas fotos foi de um morador de um prédio 

próximo. Ele teve uma visão privilegiada o que eu chamo de produzir o momento impar e 

acabou fazendo uma foto do começo do incêndio, uma boa, que acabou sendo a grande de 

capa. Mas em importante ressaltar que em nenhum momento eu me senti prejudicado por isso, 

eu mesmo reconheci que a foto tinha valor, tanto que ela foi publicada. O importante é saber o 

que se esta buscando, mesmo que seja uma produção do leitor, entender que devemos buscar 

o melhor para o jornal e para o leitor com aquela foto. Eu até consegui entrar no prédio, fui o 

único fotógrafo que conseguiu acesso. Mas nesse caso a foto feita pelo leitor (Fabrício) teve 

mais informação que a minha. Por isso foi publicada na capa. 

 

Entrevista com Luis Roese editor de Geral e Polícia  

 

Luis Roese foi contratado pelo jornal Diário de Santa Maria como repórter de polícia 

em 27 de outubro de 2003, em setembro de 2004 passou para repórter de geral até virar editor 

de geral em janeiro de 2005, cargo que ocupa até hoje. Roese é responsável por comandar 

uma equipe de 4 repórteres e um sub-editor, é dele também que parte a decisão do uso desse 

tipo de imagem no jornal. Vale ressaltar aqui, que escolhemos o editor de geral por ele ser 

responsável também pela editoria de polícia do jornal, setores que apresentaram imagens 

referentes aos três tipos de equipamentos determinados pelo pesquisador para análise nas 

capas do jornal. 

 

Pesquisador: Que tipos de imagens enviadas por leitores o jornal recebe? 

Roese: Nós recebemos as mais variadas imagens. E todas recebem a mesma atenção. No caso 

das câmeras de vigilância eu acho que é um pouco diferente. Nesses casos, normalmente ela é 

uma imagem cedida, com aval do estabelecimento, da empresa, enfim, do local onde foi feita 

essa imagem, ela é quase institucional. E como é de câmera de vigilância, normalmente o 

flagrante é garantido, ou seja, ou a imagem é exatamente registrada na hora do fato ou então 

ela é feita instantes antes do fato acontecer. Então essa imagem vale muito mais. 

Pesquisador: O veículo paga por essas imagens? 

Roese: Não. Porque é uma imagem que a imprensa não teve custo para fazer e não é uma 

imagem fotográfica, às vezes a qualidade dela é discutível, esteticamente e tecnicamente 

falando. Então não se paga porque ela é uma reprodução, pois a gente foi lá e fez uma foto da 
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imagem filmada, ou então conseguimos colocar a imagem no computador e do computador 

fazer uma reprodução dela. E também porque normalmente, digamos em 100% dos casos ela 

cedida, ou pela polícia ou pelo estabelecimento que filmou. 

Pesquisador: Tu concordas que no futuro próximo as redações dos jornais vão precisar criar 

algum tipo de editoria para receber essas imagens do leitor? 

Roese: Agora eu acho que não é o caso de criar um departamento específico para isso. Se 

estivéssemos em uma grande metrópole, talvez fosse viável. Mas em cidades como Santa 

Maria não se faz necessário. Até porque a velocidade com que as coisas chegam aqui ainda 

não exige isso. Os casos em nossa cidade acontecem, mas não com tanta freqüência. Penso 

que é válida uma discussão sobre a criação de uma nova editoria, é possível nos prepararmos 

para isso. Por exemplo, traçando os procedimentos para receber esse tipo de imagem. 

Também é importante discutirmos as experiências anteriores, quando tivemos algumas 

imagens publicadas, avaliando a repercussão da foto, se teve impacto, se pagamos e quanto 

pagamos por ela, etc. Cada caso específico deve ser discutido pelo editor de área, pelo editor 

de fotografia e por alguém ligado à chefia dentro da redação. E como a demanda dessas 

imagens capturadas por leitores ainda é pequena, é esporádica, nós temos condições de avaliar 

cada caso especificamente.  

Pesquisador: Tu achas que no futuro vai haver essa necessidade?  

Roese: Sim, eu acho que vai ser necessário. Mas por enquanto eu acho que a editoria de 

fotografia deve ser responsável por isso. Por se tratar de imagem, acredito que a palavra final 

deve ser dessa editoria. Ou seja, quem faz imagem, entende de imagem. Mas é possível que 

no futuro, quando esses envios sejam mais freqüentes, os jornais precisem direcionar essas 

imagens para uma editoria específica. O que vai determinar isso vai ser o crescimento da 

demanda.  

Pesquisador: É possível o surgimento de uma função específica para análise dessas imagens 

dentro da redação? 

Roese: Sim, talvez a pessoa não seja diretamente ligada à imagem, mas alguém preparado 

para isso, que estude legislação de fotos, de Internet, de direitos autorais, etc. Uma nova 

especialização, um novo profissional. Alguém que saiba julgar um fato jornalístico, analisar 

uma imagem fotográfica, que entenda de direitos autorais para lidar com tudo isso e que ao 

mesmo tempo, esteja atualizado com novas tecnologias. Então, tem que saber jornalismo, que 

tenha noção de imagem fotográfica (e jornalística, principalmente falando), que tenha 

conhecimento sobre legislação (Internet e direitos autorais).  
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Primeira coisa, quando uma pessoa entra em contato com o jornal para oferecer uma foto que 

fez, sem ser um fotógrafo profissional, uma pessoa que a gente não conhece, pode ser um 

popular, pode ser um cara que fez uma foto com um celular, com uma câmera fotográfica, 

enfim. Primeira coisa que a gente pede para ver é essa imagem, antes de qualquer decisão. A 

partir do momento em que a gente vê a imagem, analisa, vê que ela tem o mínimo de 

resolução, tecnicamente falando, para poder publicar no jornal, então analisamos 

esteticamente falando. E em nível de informação também.  

Pesquisador: Tu tens como classificar, por importância, essas imagens, para a utilização na 

editoria de “geral” e polícia? 

Roese: A primeira coisa são os flagrantes. Quanto mais flagrante, quanto mais próximo do 

fato ocorrido, por exemplo, um acidente, um assalto, uma tragédia (uma queda de alguém de 

um prédio, um operário pendurado em um andaime). Quanto mais próximo do momento, mais 

importância tem essa foto e maior a probabilidade dela ser publicada.  

Pesquisador: E a qualidade está à frente desse fator (flagrante) ou há uma inversão de valores 

nesse caso? 

Roese: Sim, pode haver uma inversão. Mas aí depende do caso. Por exemplo: há um acidente, 

mas sem vítimas, sem nenhum ferido. A imagem pode até ter sido produzida no momento 

exato do acidente, mas não tem importância para o jornal. Por exemplo, assaltos quase sempre 

noticiamos, principalmente a estabelecimento comercial ou com algum ferido. Esse é o tipo 

de assalto que a gente noticia. Os acidentes que a gente noticia são aqueles com morte ou com 

algum ferido grave. Ou então algum acidente que tenha sido espetacular, por exemplo, um 

grave capotamento, ou que invadiu uma loja, mas que chame atenção pelo inusitado da 

situação. Outros casos, como por exemplo, um operário pendurado em um prédio, se alguém 

flagrou esse momento, ele chama atenção devido ao risco, então ele pode ser noticiado. Mas 

mesmo que a foto seja muito bem feita, esteticamente falando, ela sempre vai depender do 

fato para virar notícia e ir parar nas páginas do jornal. Então concluindo: analisamos o fato e 

depois vamos analisar a questão estética. O fato jornalístico sempre está a frente da técnica e 

da estética. 

Pesquisador: Esse critério também é utilizado em outras editoriais? 

Roese: Sim, é o mesmo critério das outras editorias. E para elas é muito mais rigoroso. 

Porque como as outras editorias não têm essa necessidade tão grande do flagrante, salvo uma 

briga num jogo de futebol, por exemplo, as outras editorias não têm essa necessidade do 

imediato do instantâneo. Mas sempre, acima de tudo está o fato. 
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Pesquisador: E depois de toda essa análise da imagem, como vocês partem para utilização 

concreta? Como é feito o “produzir a notícia”? 

Roese: Tem casos e casos. Em alguns nós já sabíamos do ocorrido mas não tínhamos 

conseguido captar a imagem, ou porque chegamos atrasado no local do fato, ou porque 

quando chegamos a cena já não era mais a mesma. E às vezes essa notícia ganharia um espaço 

grande dentro da edição. No momento que tu tens uma boa imagem de um flagrante feito por 

alguém que nem faz parte do quadro do jornal e nem é fotógrafo, então a gente começa a 

analisar. Então, essa notícia cresce em importância. De repente tínhamos um repórter escalado 

para cobrir essa pauta, mas que produziria uma matéria com outro viés, um texto mais 

compacto, menos destacado. No momento em que temos uma imagem – e valorizamos muito 

a imagem no Diário de Santa Maria – nós mudamos não o foco da notícia, mas mudamos o 

grau de importância que ela vai ter e o quanto o repórter precisa desenvolver no seu texto. 

Precisa ir em busca de outras informações,  precisa também saber um pouco mais do fato para 

poder descrever melhor aquela imagem que vai ser publicada, ou seja, vai exigir um 

pouquinho mais do repórter. Ele terá que adicionar elementos de informação que, se não 

tivéssemos aquela imagem, ele não usaria. Seria um trabalho menor. E a notícia, sem a 

imagem, depois de editada, ela teria um espaço menor. Com a imagem ela ganha mais espaço 

dentro da página.  

Outro caso é aquele assunto que não teria uma matéria, pois iríamos publicar somente 

uma nota sobre ele. Ou talvez um assunto que nem fosse do nosso conhecimento. Mas de 

repente nos chega uma imagem e ela é importante devido aquele elemento que falamos 

anteriormente (um flagrante ou a proximidade com o fato), nesse instante, o que não seria 

notícia na edição, acaba gerando uma pauta. Então temos que escalar um repórter, pautá-lo 

para esse fato e desenvolver um texto. Esse é o exemplo de fatos não programados.  

E às vezes existem fatos programados, que a redação já tinha conhecimento e iria 

pautar de qualquer maneira, obedecendo aos critérios de noticiabilidade. Mas também existe 

aquele fato que não estava na pauta do dia e ganhou destaque por causa de uma imagem. 

Então decidimos transformar em notícia o que não seria notícia.  

Pesquisador: Geralmente quem produz essas imagens é a tua primeira fonte de informação? 

Roese: Sim, normalmente é assim. Ainda mais quando nós não sabíamos do fato ou então não 

iríamos cobrir o fato, nós utilizamos o produtor dessa imagem como primeira fonte. Então a 

partir disso, nós vamos buscar outras fontes, como autoridades de segurança pública, 

testemunhas, vítimas, etc. Mas a primeira fonte básica é quem fez a imagem.  
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Pesquisador: Como tu vês essa participação desterritorializada do leitor para o jornalismo, 

em termos de qualidade e de acréscimo e como tu analisa isso daqui para frente? 

Roese: Eu acho que, hoje em dia, pela democratização da tecnologia, existem mais pessoas 

com condições de fazer uma imagem, seja em um celular ou em uma câmera digital ou 

câmera de vigilância. Então eu acho que esse é um momento em que as pessoas estão 

aprendendo a lidar com isso e os meios de comunicação também. Eu acho importante. Isso 

valoriza a participação da sociedade como um todo na construção do meio de comunicação. 

Mas eu faço uma pequena observação: há meios e meios de comunicação assim como há 

pessoas e pessoas que fazem esse tipo de imagem. Primeiro tem pessoas que pensam que pode 

fazer disso um meio de ganhar dinheiro. Não dá para condenar totalmente, mas não dá para 

fazer disso um comércio. Porque se não fica uma disparidade muito grande, porque nós temos 

pessoas especializadas para fazer isso, gente que realmente estudou ou treinou para fazer 

aquilo e toma isso como profissão e a pessoa tem que ser valorizada nesse sentido. E não dá 

para chegar e simplesmente achar que por que se tem uma máquina fotográfica eu sou 

fotógrafo e estou pronto para oferecer para os meios de comunicação essas minhas imagens. 

Até porque, muitas destas pessoas não têm discernimento em saber o que é uma imagem que 

pode ir para um veículo de comunicação. E estou falando aqui sobre imagens que chocam 

demais, por exemplo. Sobre o lado de quem recebe essas imagens, quem trabalha na imprensa 

ou é editor e tem poder de decisão se aquela imagem é publicável ou não, tem que ter 

discernimento, de valorizar a foto, dar atenção, não desprezar o envio e desmerecer o autor. 

Mas ao mesmo tempo, o profissional de jornal precisa ter critérios para utiliza-la ou não. Na 

minha opinião tem coisas que podem chocar as pessoas, então é importante avaliar essa 

imagem.  

Não dá para esquecer as pessoas que nos enviam fotos não têm conhecimento das leis 

de imagem e de repente isso pode acabar se tornando um problema. Pode haver uma 

obstrução do trabalho policial, pode prejudicar uma investigação, por exemplo. E a pessoa 

pode ser responsabilizada por isso, assim como o veículo que publicou aquela imagem. Por 

isso eu insisto muito no discernimento nesse assunto e sempre respeitar as leis e a ética 

jornalística. Mas eu acho muito importante essa democratização do acesso as novas 

tecnologias. E para onde a gente vai? Penso que a tendência é que cada vez mais pessoas 

tenham acesso e meios para fazer imagens. Mas a questão deve ser discutida nos veículos de 

comunicação e também nos meios universitários. 
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4.2.1 Comentários analíticos 

 

Em cima das respostas obtidas pelos repensáveis da redação podemos compreender 

melhor como essa nova forma de interação através da produção de imagens 

desterritorializdas, advinda dos avanços tecnológicos vem, embora ainda não tão freqüente e 

assimilada, contribuindo para a transformação dos jornais impressos. 

Já acontece o interesse e uma espécie de aceitamento, e isso ficou demonstrado nas respostas, 

pelos profissionais do Diário de santa Maria em relação a esse fenômeno. A medida que a 

tendência dessa rotina é crescente e instável, percebe-se também que o veículo vê com bons 

olhos essa forma de participação, e de certa maneira mostra-se preparado para tanto. 

O que acontece ainda é uma divergência quanto ao conceito que se deve dar a essa 

forma de participação. Através das respostas percebemos que as opiniões variam quando se 

pergunta de que forma poder-se-ia melhorar esse processo de interação, entretanto, ao mesmo 

tempo, todos os entrevistados apontam para um único caminho, que é a do poder de 

transformação que as evoluções tecnológicas propiciam dentro do ambiente midiático, 

independente do lado que seja a sociedade como um todo parece cada vez mais se mostrar 

disposta a esses tipos de movimentos. 

Através de uma observação analítica percebe-se que os veículos impressos em geral 

buscam diversas formas de interação através de processos midiáticos a fim de gerar maneiras 

de participação no processo produtivo. Formas como estimulação, indução, comemoração, 

curiosidade e factualidade são algumas que podemos citar como critérios para utilização de 

imagens. É nesse sentido que compreendemos através de espaços pré definidos que os jornais 

acabam criando maneiras de mostrar como pode haver essa forma de interação através da 

produção imagens desterritorializada. Estimulando o processo de interatividade entre o 

ambiente produtivo (jornal) e produtor (cidadão comum) é que se entenderá os caminhos que 

esse processo deverá percorrer.  

Tornar compreensivo os critérios valor notícia para os produtores é outra questão que se 

mostra necessário, pois eles variam, seja por parte do produtor ou do receptor. Percebe-se que 

nesse caso a uma espécie de entendimento mútuo entre as duas partes, havendo uma sincronia 

de movimentos para que não aja uma ruptura num futuro processo. 

Por uma, parte o produtor pensa saber para qual fim esta tentando colaborar, e esse fator deve 

explicado de melhor forma pelo ambiente produtivo afim de que não gere constrangimentos 

nessa relação, a medida que o mesmo sabe para que fim ele pode destinar uma determinada 

imagem que lhe é oferecida no exato momento de sua chegada a redação. 
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Contudo percebemos que de alguma forma o veículo procura meios de mostrar para o 

produtor os caminhos que ele deve seguir, seja para a produção dessas imagens, através de 

orientações para essa prática, ou orientações para envio desse material dentro do jornal, 

dizendo como participar do processo, dando-nos indícios nesse sentido que o cidadão comum 

nesse momento, aparece, inserido da rotina produtiva do jornal. Fazendo com que as imagens 

quando cheguem para a redação abreviem cada vez mais os caminhos facilitando os rumos da 

produção da notícia através de caminhos diretos para destinos específicos, indo direto para 

suas respectivas editorias, afim de que as mesmas não percorram outros caminhos a não ser os 

que a motivaram para estar ali. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em cima desse estudo podemos perceber que as evoluções tecnológicas acabam 

impulsionando transformações e readaptações quando a produção da notícia  parte de imagens 

produzidas fora do ambiente físico da redação, para cada lugar que aparecer uma imagem 

desse tipo haverá, uma alteração de rotina produtiva, que alicerçada aos critérios de 

noticiabilidade pré estabelecidos pelo veículo, que necessitara de uma espécie de pré-

classificação quanto aos caminhos que a mesma percorrerá, sempre dentro a linha editorial do 

jornal. 

Podemos constatar que o processo se desenvolve em forma de um grande quebra 

cabeça, onde cada movimento requer um novo pensamento para cada situação que é 

apresentada. Uma vez optando-se pelo uso da imagem em suas capas o jornal parte para o que 

chamaremos aqui de um segundo estágio do processo onde se dará o cartão verde para que a 

editoria responsável trace os caminhos para o desenvolvimento da matéria. Percebe-se num 

primeiro momento da análise, nos 2 primeiros anos jornal do jornal Diário de Santa Maria, 

que 2 editorias se sobressaem nesse tipo de produção, a de Variedades e de Geral, sendo as 

responsáveis pela maior parte das publicações na capa do jornal, entretanto a medida em que 

começam a entrar as imagens de câmeras de vídeo, nota-se um crescimento considerável por 

parte da editoria de polícia nos últimos anos. 

Lembramos, no entanto, que o jornal apesar de possuir profissionais e equipamentos 

adequados para esse tipo de trabalho, não deixa de utilizar esse tipo produção, que embora 

ainda tímida, vem tornando-se freqüente. Nos levando a pensar que essa forma de produção 

desterritorializada vem se solidificando. 

Podemos dizer então que estamos tratando de um assunto relativamente novo, onde 

existem poucos estudos a respeito do tema abordado e, conseqüentemente, que ainda temos 

muita coisa a fazer e entender sobre os efeitos desse fenômeno como um todo. Nesse sentido, 

podemos perceber a importância da compreensão dos processos participativos advindos das 

novas tecnologias, onde imagens produzidas por leigos geram movimentos de produção 

dentro da redação, diferente para cada caso, evidenciando que essa nova forma de produção 

da notícia ainda é um território não muito conhecido.    

Dentro do período proposto no estudo, para análise das capas do jornal Diário de 

Santa Maria, a quantidade de imagens que saíram advindas de novos dispositivos 

tecnológicos, chegaram a um total de 67. Para chegarmos a esse número tivemos que fazer 

uma viagem no tempo para buscar a compreensão da complexidade desse processo 
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desterritorializado da produção da notícia na mídia impressa através das novas tecnologias 

para captação da imagem. 

Marcelo Rech cita com muita propriedade em sua coluna de Zero Hora de domingo do 

dia 08 de junho de 2008 quando diz: 

 

O navio da imprensa navega a pleno vapor em grande parte do mundo (...) em três 

quartos do planeta a circulação dos jornais pagos cresceu, no ano passado, chegando 

ao recorde de 532 milhões de exemplares por dia. O aumento de 2,57% na 

circulação mundial de jornais em 2007 ajuda a explicar por que, contrariando as 

previsões de que o mundo digital substituiria os diários impressos. E mesmo em 

países com alto índice no uso da internet por banda larga há inúmeros casos de 

ampliação da audiência com a soma dos leitores das versões impressa e digital. A 

circulação dos jornais, contudo não cresce por inércia. Os veículos mais bem 

sucedidos inovam constantemente, fazem uso da multimídia e se recriam a partir da 

perspectiva do público (...) os jornais não se rendem ao comodismo e a falta de 

criatividade e iniciativa, o meio continuará sendo um elo vital de informação e 

conhecimento para a sociedade em todos os cantos da terra. 

 

Embora o jornal Diário de santa Maria ainda não apresente uma editoria específica 

para esse tipo de produção, percebe-se que o veículo mostra-se bem estruturado para essas 

situações, mostrando como Rech afirma saber usar a criatividade e tirar proveito dessas 

iniciativas. 

Não há ainda nesse sentido uma necessidade de centralizar sobre a editoria de 

fotografia as questões de negociações para a utilização dessas imagens, o caso parte de quem 

fez o primeiro contato com esse produtor, mostrando ainda que essa forma de interação é de 

conhecimento de toda a redação enfrentando o processo conforme o caso. Reconhece-se que 

essas imagens são jornalísticas na medida que o leitor está em todo os lugares. Fato este que 

se mostra tão eficaz quanto o repórter fotográfico na apuração de suas imagens em uma pauta. 

O mero envio dessas imagens por uma sociedade e o posterior uso desse material pela 

redação se constitui num ato jornalístico. Nesse sentido, essa produção de imagens e suas 

publicações nas capas do jornal são produtos que partem de novas bases produtivas, 

renovando as formas de pensar o fazer jornalismo, modificando uma série de processos e 

dinâmicas que há um tempo atrás partiam só do sistema de comunicação de massa.  

Embora essa produção caracterize uma forma de produção participativa dentro do 

ambiente jornalístico, acredito que não deva ser chamado de jornalismo participativo por que 

implicaria uma reformulação mais profunda dos conceitos de jornalista, do fazer jornalismo. 

Essa forma colaborativa não significa dizer que o produtor dessas imagens domine 

uma série de requisitos que fazem a formação do jornalista, dos fotógrafos. O leitor como 

produtor domina algumas ações operacionais, como dominamos outras operações como 
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primeiros socorros, aptidões esportivas, entretanto essa participação tem toda uma adaptação 

da redação. 

O que uns chamam de jornalismo participativo, para mim esta muito mais relacionado 

a colaboração do leitor num certo nível colaboração ao processo produtivo do jornal. 

Quem continua sendo o avalista dessa jornada produtiva ainda é um sujeito com dotes 

especiais, formado e apto para esse tipo de trabalho. Que nesse momento passa a receber 

contribuições de produtores de outros ambientes, que necessitam da ajuda de um jornalista 

para que essa produção se concretize. 

Desta forma explico o por que do título do tema na forma interrogativa, justamente 

para tentar produzir uma resposta para a pergunta. Como seria um jornal feito por leitores? 

Quem definiria os processos produtivos. Os leitores vêm se informando para isso? Ou estão 

simplesmente agindo de maneira impulsionada pelas novas tecnologias? 

O mais importante nesse sentido é que os profissionais do jornalismo devam continuar 

fomentando essa produção de maneira que esses leitores não passem a migrar para outras 

mídias, e que conseqüentemente continuem produzindo mais e mais imagens. Nesse sentido, 

Belochio (2007) reforça essa conclusão dizendo: 

 

Visto que é consolidada e irreversível a abertura de pólos de emissão e 

desenvolvimento do sistema colaborativo (...) cria um circuito de trabalho em 

parceria entre jornalistas e leitores (...) as mídias locativas e as tecnologias móveis 

de comunicação reforçam esse pressuposto, já que ampliam ainda mais as 

possibilidades de colaboração. A des-te-rritorialização dos sistemas produtivos pode 

estar ocorrendo a partir disso, já que as transformações atuais destacam uma fase de 

reestruturação, nova definição de fronteiras produtivas. 

 

E este lugar esta sendo definido através de novas experiências e readaptações das 

mídias identificadas como podemos ver nesse estudo, nas capas do Jornal Diário de santa 

Maria. Nesse sentido, podemos ver a importância do desenvolvimento de estudos 

relacionados a essas novas formas de produção de produção da notícia no ambiente 

acadêmico. Percebe-se a carência de estudos que tratem de questões que vão além das 

fronteiras do campo midiático, que hoje se expande de maneira desproporcional ao do 

conhecimento acadêmico, dado a pouca quantidade de livros que encontramos para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

A reflexão bem elaborada a esse respeito é essencial para identificarmos os caminhos 

que o jornalismo impresso vem percorrendo para acompanhar as evoluções tecnológicas e ao 

mesmo tempo poder ser considerado um importante meio de informação, eficaz e que pode 
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sim manter-se vivo independente das novas formas de produção da noticia advinda dessas 

novas tecnologias. 

É importante ressaltar a importância que este estudo trouxe para a minha formação 

pessoal no sentido de compreender melhor como os meios de comunicação estão lidando com 

as novas tecnologias, seus efeitos, suas interferências e seus rumos.  

Estar inserido no ambiente da pesquisa desde o início do jornal como fotógrafo foi o 

fator determinante para buscar a idéia do tema da pesquisa. Vivenciar essas situações 

colaboraram de forma considerável para o desdobramento do trabalho.  Principalmente por se 

tratar de uma produção involuntária, onde essas imagens não têm dia nem hora para chegar, o 

que caracteriza esse tipo de processo produtivo através de imagens desterritorializadas. 

Percebe-se, entretanto, que ainda há muita coisa a ser pesquisada sobre o assunto. 

Existem poucas bibliografias que tratam do assunto, o meio acadêmico ainda carece de 

estudos que abordem com uma maior complexidade essas evoluções e seus efeitos. O que o 

mercado passa a buscar com isso, como um profissional deve se preparar. São questões que 

deveriam começar a ser discutida dentro das universidades. 

A crescente utilização de imagens produzidas por câmeras de vigilância bem como os 

motivos que levam os meios de comunicação, principalmente os impressos a fazerem uso 

desse tipo de imagem é outro assunto que merece uma melhor compreensão.  

O crescente desenvolvimento tecnológico nos obriga a estar constantemente “ligados”, 

estar de olhos abertos para as novidades que nos são apresentadas a todo instante. A 

instantaneidade com que a informação é passada é outro fator importante, a ser pensado. 

Entender como as tecnologias vêm contribuindo para o processo produtivo da notícia 

através das seções colaborativas criadas nos veículos tradicionais e como os profissionais 

estão lidando com essas evoluções é de extrema importância para saber os possíveis rumos 

que a área do jornalismo se encaminha. Atestando que essas inovações são questões de 

sobrevivência e não de modismo. Que vieram para ficar. 
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