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RESUMO  

O presente trabalho trata de uma observação sobre o campo jornalístico contemporâneo, onde 

há a evidência da valoração estética em fotografias jornalísticas em geral. Mais 

especificamente, as fotografias jornalísticas sobre a Guerra da Síria publicadas no site de 

notícias G1, também têm sido afetadas por este atravessamento no modo de produção das 

mesmas, e a Estética da morte, do horror e da violência se sobressai nas imagens para além da 

informação. Portanto, busca-se compreender como a estética do horror é construída em 

fotografias jornalísticas da guerra da Síria e publicadas no referido site? E qual o valor 

informativo prevalece nas imagens fotográficas desta cobertura em específico?  

 

Palavras-chave: Fotografia jornalística. Estética. Informação. Guerra da Síria. G1. 

 

 

ABSTRACT 

The present work deals with an observation about the contemporary journalistic field, where 

there is evidence of aesthetic valuation in journalistic photographs in general. More 

specifically, journalistic photographs of the Syrian War published on the G1 news site have 

also been affected by this crossing in the mode of production of the same, and the Aesthetics 

of death, horror and violence stands out in the images beyond the information. Therefore, it is 

sought to understand how the aesthetics of the horror is constructed in journalistic 

photographs of the war of Syria and published in the referred site? And what informative 

value prevails in the photographic images of this specific coverage? 

 

 

Keywords: Journalistic photography. Aesthetics. Information. War of Syria. G1. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entre as áreas que se utilizam da fotografia está o jornalismo, que teve, com o 

emprego da imagem fotográfica, um ganho expressivo, especialmente no que tange a 

credibilidade da atividade na cobertura dos fatos. Mais contemporaneamente, tem-se notado 

que para além do que se pode crer, a fotografia denominada de imprensa tem se lançado a 

explorar mais a linguagem fotográfica pelo valor estético, inclusive em temas que têm 

notoriedade pela tensão e a barbárie em seus conteúdos, como os conflitos armados, a 

violência e a morte. 

Esta constatação pode ser verificada pelo estilo das produções dos conteúdos 

jornalísticos diários, onde tanto os acontecimentos cotidianos quanto os assuntos de ordem 

mais grave são registrados por meio da fotografia de forma diferenciada se comparada às 

características específicas daquela nomeada como jornalística. Ou seja, tem-se visto nas 

fotografias ditas jornalísticas modos de produção da informação que vão além do 

compromisso com a imparcialidade, a veracidade e com os valores desse campo, sendo 

afetado especialmente pelos valores estéticos da própria linguagem fotográfica e, em alguns 

casos, a partir do conteúdo e da forma como o mesmo é organizado. 

O jornalismo não é somente abastecido por fotografias que são denominadas como 

fotojornalísticas, com características meramente informacionais. Tanto esse fato é evidente 

que muitos autores têm aberto caminho para a discussão teórica sobre os estilos das imagens 

fotográficas que povoam as páginas dos jornais impressos e online, e das revistas jornalísticas 

semanais. Essas discussões teóricas têm considerando, nesse novo patamar de produção do 

conteúdo jornalístico, que existe um grande grupo ao qual podemos chamar de Fotografia de 

Imprensa e, a partir dele, dois braços de produção fotográfica que circulam no campo: o 

fotojornalismo e a fotografia ilustrativa, com suas características particulares e específicas.  

A fotografia dita ilustrativa é assim denominada em função da forma como é 

realizada, do modo como organiza o conteúdo informativo, o tempo de produção e a 

exploração da edição, se apresentando com uma estrutura diferenciada. Sua característica 

principal a em relação à fotografia jornalística incide na “orquestração” e na pré-organização 

do ato fotográfico, escolhendo qual e como será a fotografia que representará o 

acontecimento. Sua função é ajudar na compreensão de um fato ou elucidar uma ideia que foi 

descrita no texto verbal. Como exemplo de algumas fotografias de imprensa elencadas como 

ilustrativas, temos os retratos e fotos posadas, e as fotografias que representam, em relação a 
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algum tema ou pauta jornalística que se faça necessário abordar de forma indireta, como o 

caso de assuntos em que se deve preservar a identidade da fonte, bem como de conteúdos 

delicados de serem tratados com realismo.  

Por sua vez, a fotografia jornalística tem como características informar a partir da 

imagem fotográfica, com o objetivo de levar informação ao público, sendo clara e objetiva. A 

informação por meio da imagem fotojornalística se dá a partir de um ato não organizado, 

registrando o acontecimento jornalístico no momento em que os fatos se desenrolam ao já 

aconteceram. Diferente da fotografia ilustrativa, portanto, não há “orquestração” do ato 

fotográfico, que é considerado factual. 

O princípio da atividade do fotojornalismo e consequentemente da fotografia 

jornalística foram as coberturas fotográficas de guerras e grandes conflitos. Isto ainda não 

teve muita mudança, pois, atualmente, guerras e tragédias são pautas de jornalistas e de 

repórteres fotográficos. No jornalismo, estes tipos de imagens têm grande importância, já que 

recebem destaques em capas, contra capas e páginas principais quase que diariamente. E 

embora esta atividade tenha a finalidade de informar, o que se questiona neste trabalho de 

pesquisa é como a informação sobre os conflitos de guerra tem se apresentado nas fotografias 

jornalísticas. E como a estética do horror é construída por este dispositivo jornalístico com a 

finalidade de informar.  

Na contemporaneidade, conforme já dito, a informação em fotografias jornalísticas 

tem se apresentado com alta valoração estética, se evidenciando tanto na forma como no 

modo como a imagem fotográfica se apresenta, em relação à organização do conteúdo 

jornalístico. A fotografia de imprensa, em especial a jornalística, acabou por chamar atenção 

do pesquisador durante a graduação, onde se iniciou uma concentração de esforços para 

conhecer e aprimorar esse setor do campo jornalístico. Unido a esta prática, conflitos e 

guerras sempre foram de interesse do graduando. Ao relacionar fotografia jornalística e as 

coberturas de guerras, este trabalho tem como tema a estética do horror como valor 

informativo em fotografias da cobertura da Guerra da Síria no Portal G1, da empresa Globo, a 

partir da linguagem e da organização do conteúdo fotográficos. 

A problemática norteadora da pesquisa apresenta os seguintes questionamentos: como 

a estética do horror é construída em fotografias jornalísticas da cobertura da Guerra da Síria, 

publicadas pelo site jornalístico G1? E qual o valor informativo prevalece nas fotografias 

jornalísticas desta cobertura em específico?  
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Para elucidar tais questões que se erguem diante do tema de pesquisa, tem-se como 

objetivo geral analisar como se dá a construção da estética do horror em fotografias 

jornalísticas publicadas pelo site jornalístico G1, da cobertura da Guerra na Síria, 

particularmente a partir da forma como se apresentam as imagens selecionadas e o modo 

como são organizados os conteúdos das mesmas. Bem como, a verificação do valor 

informativo promovido pelas imagens fotográficas deste conflito. 

Para contribuir igualmente com o desvelamento das questões levantadas, é necessário 

apontar as características da fotografia jornalística e da sua linguagem, indicar o conceito de 

valor informativo no campo e na fotografia jornalísticas, apresentar o conceito de estética e de 

estética do horror para a fotografia e campo jornalísticos e, por fim, verificar o valor 

informativo agenciado pelas fotografias do referido conflito.  

 O desenvolvimento do tema da pesquisa se dividiu em introdução, com a apresentação 

de toda a ideia e da organização do trabalho, no referencial teórico, subdividido em cinco 

subtítulos, refletem as abordagens teóricas e estruturantes que cercam o tema, na metodologia 

aplicada à investigação, na análise das fotografias jornalísticas da Guerra da Síria publicadas 

pelo site jornalístico G1 e nas conclusões advindas da averiguação do tema e do corpus de 

análise na busca pela resolução das problemáticas do trabalho científico. 

O tópico 2.1 trata especificamente das características e da linguagem da fotografia 

jornalística a partir da perspectiva histórica, de exemplos e de discussões acerca destas 

questões. Tais reflexões contribuem para a percepção da evolução da fotografia jornalística, 

bem como as transformações pelas quais tem passado ao longo da sua própria história e 

construção. 

O tópico 2.2 apresenta as discussões em torno do conceito de informação no campo e 

na fotografia jornalística, apontando a partir de autores da área o que se pode considerar como 

valor informativo, bem como o mesmo se apresenta no jornalismo e nos seus dispositivos 

como a fotografia. 

No tópico 2.3 o conceito de Estética e suas relações com o jornalismo e a fotografia, e 

a estética do horror e da morte são os motes discutidos. Estas ponderações se fazem 

necessárias à medida que a problemática da pesquisa perpassa exatamente tais questões. 

No tópico 2.4 aborda-se a historicidade da Guerra da Síria para se compreender o 
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contexto que o corpus da pesquisa representa e do que se trata o mesmo. Também o site G1 e 

um pouco da sua trajetória enquanto meio jornalístico. 

O capítulo 3 explicita o caráter metodológico da pesquisa, indicando os caminhos 

pelos quais a problemática é desvelada. Tendo uma natureza qualitativa, o trabalho se 

desenvolveu a partir de revisão bibliográfica sobre a fotografia, a estética, e a informação, 

com discussões teóricas propostas pelos autores específicos destas áreas de estudo, que se 

configuram nas palavras-chave do TFG, e que contribuem para o entendimento destes 

conceitos. Também na análise imagética fotográfica das imagens selecionadas do site 

jornalístico G1 sobre a guerra da Síria a partir de certa periodicidade em relação ao tempo em 

que a mesma se encontra em conflito bélico.  

O capítulo 4 oferece a análise do corpus da pesquisa, onde o desvelamento da 

problemática proposta é explorado a partir do método e da metodologia aplicada às 

fotografias jornalísticas publicadas no site G1 sobre a cobertura da Guerra da Síria, 

oportunidade em que se discute a relação da evidência estética que atravessa a produção 

fotojornalística na contemporaneidade e a questão da construção da informação neste tipo de 

produto. 

Por fim, no capítulo 5, apresentam-se as considerações finais acerca das observações 

da análise realizada sobre o corpus da pesquisa, das questões teóricas discutidas ao longo do 

texto e da relação das duas primeiras com a problemática do trabalho, onde se buscou 

entender como a estética do horror é construída em fotografias jornalísticas da cobertura da 

Guerra da Síria, publicadas pelo site jornalístico G1 e qual o valor informativo prevalece nas 

fotografias jornalísticas desta cobertura em específico?  
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2   A FOTOGRAFIA JORNALÍSTICA: CARACTERÍSTICAS, LINGUAGEM, 

INFORMAÇÃO E ESTÉTICA 

 

2.1       CARACTERÍSTICAS E LINGUAGEM DA FOTOGRAFIA JORNALÍSTICA 

 

Quando a fotografia surgiu, no final da década de 1830, os jornais já existiam em bom 

número, tanto na Europa quanto nas Américas. Porém, por razões técnicas e tecnológicas, 

foram necessários mais de trinta anos para ser possível o aproveitamento de fotografias na 

imprensa. A primeira vez em que um veículo de comunicação publicou uma imagem foi em 

1880, pelo Jornal Daily Herald, de Nova Iorque. Dessa forma, a partir do uso da fotografia 

pelo campo da imprensa o mundo, as pessoas e os acontecimentos se aproximaram. 

Mais especificamente, a entrada da fotografia no campo da imprensa se deu em 1855, 

metade da década de 50 do século XIX, a partir de conflitos armados, com a cobertura da 

Guerra da Crimeia1. No entanto, com equipamentos fotográficos bastante limitados e uma 

tecnologia que não dava conta de registrar os acontecimentos de conflitos de modo factual, a 

grande maioria das fotografias jornalísticas geradas neste motim eram basicamente retratos 

posados, o cotidiano de acampamentos dos militares ou os pós-embates, como afirma Sousa 

(2000, p.33) “As fotografias que Fenton2 obtém na Criméia não mostram o horror da dor e da 

morte”. E ainda continua: 

Os cerca de 300 negativos que restam são antes imagens de soldados e oficiais, por 

vezes sorridentes, posando para os fotógrafos, ou imagens dos campos de batalha, 

limpos de cadáveres, embora juncados de balas de canhão. [...] As fotos da Guerra 

da Criméia realizadas por Roger Fenton possuem, de fato, um condicionalismo que 

ultrapassa o dos limites definidos pelas tecnologias. Sendo uma expedição 

encomendada pelo empresário Thomas Agnew, com a primeira cobertura 

“fotojornalística” de guerra nasce a censura prévia ao fotojornalismo. Daí serem 

imagens que nada revelam da dureza dos combates. Em vez disso, mostram a “falsa 

guerra”, os soldados bem instalados, longe da frente. É ainda a guerra vestida com 

sua auréola de heroísmo e de epopeia, como tradicionalmente era representada pela 

                                                           
1 A Guerra da Crimeia como ficou conhecida, fez parte de uma série de disputas por territórios do império 

Turco-Otomano, e seu nome deve-se ao fato de que a maioria das batalhas ocorreu na península da Crimeia, 

onde hoje faz parte da Ucrânia. Este conflito ocorreu durante o período de 1853 e fevereiro de 1856, que 

envolveu o Império Russo e do outro lado o Império Otomano (hoje a Turquia), Grã-Bretanha, França, e o reino 

da Sardenha. 
2 Considerado o primeiro fotojornalista da história da fotografia do campo da imprensa, Roger Fenton era 

formado em artes e quando conheceu a fotografia logo se encantou e decidiu estudar os métodos da fotografia 

naquela época. Em 1855 Fenton e um ajudante de fotografia foram fotografar as tropas na linha de frente da 

Guerra da Crimeia Esta foi à expedição de maior sucesso do fotógrafo. Por causa do tamanho do equipamento 

fotográfico, Fenton limitava sua escolha de motivos. Por contado do material que não era muito fotossensível na 

época, só foi capaz de criar fotografias de cenas estáticas, na maior parte eram fotografias de pose. Mas também 

fotografou paisagens e locais de embate. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1855
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pintura. Por outro lado, há evidentemente que atentar nas limitações técnicas: a 

“reportagem” de guerra estava limitada ao “teatro das operações” e às consequências 

das atividades bélicas, pois o fotógrafo era incapaz de se posicionar “na ação”. 

(Sousa, 2000, p. 33 e 34) 

 

 

Figura 1: Fotografia de Roger Fenton na Guerra da Crimeia restaurada por Dennis Purcell, mostra como eram 

os primeiros registros de guerras por fotojornalistas. 

 

Figura 2: Fotografia considerada um dos primeiros retratos de guerra feitos por Fenton, na Crimeia. 

 



16 
 

 

Figura 3: Militares descansando durante pausa entre os ataques da guerra. Foto de Fenton também. 

Esta afirmação demonstra que, mesmo tendo guerras e conflitos armados como tema 

de entrada no campo jornalístico, a grande maioria das fotografias destes contextos não se 

apresentava como na atualidade, onde o horror, a dor, o desespero, a violência, a miséria e a 

morte além de aparecerem nas pautas jornalísticas, ainda são esteticamente elaboradas. Ou 

seja, as guerras moldam territórios, transformam fronteiras e estabelecem novos 

comportamentos entre a população mundial, e o horror está nas imagens fotojornalísticas, mas 

de maneira a sensibilizar o leitor por meio da linguagem fotográfica e da organização estética 

do conteúdo.  

Além de Fenton, outros fotógrafos realizaram a cobertura da Guerra da Criméia, e um 

deles, também britânico, James Robertson3 “foi o primeiro a fotografar mortos em combate, 

quando “reportou” a queda de Sebastopol, ampliando “o universo do mostrável”, a “liberdade 

de ver” (SOUSA, 2000, p. 35).  

                                                           
3 James Robertson foi um fotógrafo inglês e gravador de moedas. Ele trabalhou na região do Mediterrâneo, na 

Criméia. Ficou conhecido por suas fotografias orientalistas e por ser um dos primeiros fotógrafos de guerra 
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Figura 4: Guerra da Crimeia, [Grupo de soldados fora de uma cabana], c. 185. Foto: James Robertson 

 

Figura 5: Guerra da Criméia, [tropas escocesas, vestindo pele de urso e kilts, c. 1855. Foto: James Robertson 

Nota-se nestas fotografias de 1855 que os equipamentos da época não permitiam aos 

fotógrafos grandes elaborações quanto ao processo de produção da imagem. Em suma eram 

feitas fotografias posadas e de paisagem que não exigiam muito do equipamento como, por 

exemplo, velocidade do obturador. Ao longo dos anos os equipamentos fotográficos sofreram 

melhorias ficando cada vez mais práticos e com melhor qualidade no produto final. 

A fotografia começou a se popularizar como um produto de fácil aquisição, onde ela 

era manuseada com mais facilidade, a partir de 1888, quando a empresa Kodak, surgiu com o 
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discurso de marketing que todos podiam tirar fotos, sem precisar de fotógrafos profissionais, 

isso aconteceu no lançamento da câmera tipo “caixão” que possuía um rolo de filmes 

substituível. A partir daquele momento, a fotografia começou a sofrer mudanças com a 

implementação de novas funcionalidades, como o foco automático, foto colorida e exposição 

automática.  

Entre os anos de 1914 e 1918 houve a 1ª Guerra Mundial, o que permitiu uma 

explosão no uso de fotografias pelos jornais da época. Quase todos os jornais da Europa e dos 

EUA possuíam equipes próprias de repórteres fotográficos que trabalhavam na cobertura das 

principais frentes de combate. As imagens eram “publicadas sem ter em conta o resultado 

global, tinham todos o mesmo tamanho (provocando a ausência de ritmo de leitura e não 

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

planos gerais” (SOUSA, 2000, p.70).  

Na Segunda Guerra Mundial, Robert Capa 4foi um dos destaques da cobertura 

fotográfica do conflito que durou de 1939 a 1945. Capa registrou a guerra com lentes normais, 

fato que o deixou mais famoso entre os fotógrafos de algumas gerações após sua morte, em 

1954 ao pisar em uma mina terrestre na guerra da Indochina.  

 

Figura 6: Fotografia de Capa durante desembarque de mais de 40.000 militares na praia de Omaha em 1944. 

 

                                                           
4 Endre Ernõ Friedmann, fotógrafo húngaro mais conhecido por, Robert Capa. Um dos mais célebres fotógrafos 

de guerra que cobriu os mais importantes embates da primeira metade do século XX, como, a guerra civil 

espanhola, a segunda guerra mundial e a primeira guerra da Indochina.  
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Figura 7: As fotografias da chegada das tropas na praia de Omaha eram puramente jornalísticas, onde o 

fotógrafo, Capa, registrava o momento em que os fatos ocorriam e compunha as fotos com informações, 

elemento essencial na linguagem do fotojornalismo. 

As fotografias da chegada das tropas na praia de Omaha eram puramente jornalísticas, 

onde o fotógrafo registrava o momento em que os fatos ocorriam e as compunha com 

informações, elemento essencial na linguagem do fotojornalismo. Wilson Hicks (1972), ex-

editor de fotografia da revista Life, afirma que o fotojornalismo se caracteriza pela particular 

integração dos meios verbais e visuais numa publicação, e a combinação dos esforços de três 

profissionais distintos: o redator, o fotógrafo e o editor. Embora possa soar estranha tal 

definição, torna-se mais fácil compreender Hicks quando pensamos que, na imprensa, a 

fotografia acompanha, ilustra ou complementa uma notícia escrita e, ao redator, compete a 

tarefa de escrever as legendas dessas imagens.  



20 
 

 

Figura 8: Refugiados andando na praia. Campo de internação francês para exilados republicanos, Le Barcarès, 

França. Março de 1939. Foto: Robert Capa 

 

 

Figura 9: A adolescente americana Jan Rose Kasmir, aos 17 anos, enfrenta os soldados americanos da 

Guarda Nacional fora do Pentágono com uma flor nas mãos, durante o protesto contra a Guerra do Vietnã. Foto 

de Marc Riboud, que foi um renomado fotógrafo francês, que ficou famoso por fotografias como a da jovem 

com uma flor diante de fuzis. Riboud, morreu em 2016, aos 93 anos. 

 

Nas coberturas mais recentes de conflitos observa-se uma constante mudança no estilo 

fotográfico das imagens. Fotos que teriam espaço talvez em revistas e quadros estejam 

ocupando espaços nobres como a capa de jornais impresso. Nota-se uma maior procura por 

parte dos editores, por fotografias que buscam impactar pelo belo, mesmo que ele seja sobre 

mortes e violência. Ou seja, fotografias jornalísticas em que uma linguagem menos objetiva se 
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encontra em franca valorização pelos jornais impressos, online e revistas jornalísticas 

semanais. 

Mas se sabe que fotografia tem uma linguagem específica que lhe possibilita 

expressar-se tanto a partir da forma quanto do conteúdo, sendo esta uma particularidade 

individual da sua estrutura. Desde o seu surgimento e as suas primeiras produções, foi 

atravessada fortemente por valores estéticos e artísticos, e isto ocorreu em função da 

influência dos primeiros fotógrafos, que eram também artistas, pintores e escultores. Também 

se pode afirmar que são muitos os campos que se apropriaram dessa forma de expressão 

imagética, recodificando a linguagem fotográfica, explorando-a e a reconfigurando em função 

dos formatos e necessidades desses próprios campos. 

Como o fator estético faz parte da linguagem fotográfica, este fato fez com que todos 

os tipos e estilos de fotografias utilizadas por diversos campos, guardassem, a partir da 

estrutura da linguagem fotográfica básica, resquícios desses valores estéticos e artísticos, 

intervindo no modo como as culturas fotográficas produzem imagens. Particularmente de uns 

poucos anos para cá, o mesmo é observado nas fotografias realizadas pelo campo jornalístico, 

em especial aquelas denominadas como fotografias jornalísticas. Esta evidência mostra um 

modo de produção que é marcado pela estética em detrimento ao estilo fotográfico mais 

factual, manifestada na organização do conteúdo informativo a partir da linguagem 

fotográfica, que faz com que o leitor interprete com mais atenção a composição da fotografia 

jornalística contemporânea. 

Observa-se pela história da fotografia jornalística, enquanto produto do campo da 

imprensa, que essa se constituiu, em primeiro lugar, a partir da seleção de partes da linguagem 

fotográfica básica, no intuito de cumprir com seu objetivo principal, que é informar de 

maneira mais direta possível. No entanto, mais contemporaneamente, como já foi dito, o 

jornalismo em escala mundial tem-se voltado para as partes da linguagem fotográfica 

associadas diretamente a estética. Notando-se também que esse estilo de produção vem 

crescendo nas publicações jornalísticas diárias, e também naquelas com conteúdo chocante, 

como a guerra, a morte, a violência e a dor de sujeitos em situação de vivência em conflitos 

armados. 

Considerando o que foi afirmado acima, basicamente as partes da linguagem 

fotográfica mais usadas até então pela fotografia jornalística são: planos gerais, planos de 

conjunto, plano médio, e grande plano. Ainda, plano normal, plano picado (Plongée) e plano 
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contrapicado (Contra-plongée)5, entre elas, estão aquelas que naturalmente já fazem parte da 

estruturação da própria linguagem fotográfica básica e que, naturalmente por esta trajetória já 

apresentada, possuem valor estético evidente. 

[...]a fotografia não é apenas um produto ou um caminho, é também um objeto 

dotado de autonomia estrutural; sem pretender separa este objeto da sua finalidade, 

faz-se necessário prever um método particular, anterior à própria análise sociológica, 

e que só poderá ser análise imanente dessa estrutura original que é uma fotografia. 
(BARTHES, 1990, p.11) 

 

No entanto, conforme SOUSA (2004), o principal objetivo de uma fotografia 

jornalística é informar, e não se tratando apenas de complementar a escrita, deve se utilizar da 

linguagem fotográfica para o fazê-lo, sendo tão importante quanto o texto verbal. Mas o que 

acontece na contemporaneidade parece ser uma volta à origem estrutural da fotografia 

enquanto linguagem explorada pelo valor artístico, ignorando sua particularidade de uso no 

campo jornalístico o qual não prevê essa relação com a foto arte; 

[...]pode-se apenas prever que, para todas essas artes imitativas, quando são comuns, 

o código do sistema conotado é provavelmente constituído, seja por simbologia 

universal, seja por uma retórica da época em suma, por uma reserva de estereótipos 

(esquemas, cores, grafismos, gestos, expressões, agrupamentos de elementos). Ora, 

em princípio, não é caso da fotografia, pelo menos no que diz respeito à fotografia 

jornalística, que nunca é uma fotografia “artística”. [...] Em suma, de todas as 

estruturas de informação a fotografia seria a única a ser exclusivamente constituída 

de uma mensagem “denotada” que se esgotaria totalmente no seu ser. (BARTHES, 

1990, p.13). 

 

Como se sabe quem dita a linguagem de cada imagem é o fotógrafo, é ele quem 

escolhe dentre as mais diversas variáveis como, o enquadramento, o que fica dentro e o que 

fica fora do quadro, qual lente utilizar e com que luz quer aquela foto, e até o mais básico da 

fotografia, o foco. Mas tudo isso só tem sentido a partir da sua experiência estética, cultural, 

emocional, domínio técnico do equipamento e da própria linguagem fotográfica, momento e 

tempo em que vive. Este fato contribuiu para a marca da produção de uma determinada época 

para o campo fotojornalístico, incluindo a valoração estética em detrimento à informação 

como vem ocorrendo no momento. 

Fato é que a seleção do que vai fazer parte daquela fotografia, bem como a estética 

que ela vai conter, passa por escolhas dos fotógrafos: de ângulo, enquadramentos, cores ou 

ausência delas, elementos, pessoas, ISO, abertura do diafragma e outras tantas que eles têm 

para decidir. Em alguns casos, tais decisões têm que ser tomadas em poucos instantes, como 

                                                           
5 O significado, a aplicabilidade e o sentido de cada uma das partes da linguagem fotográfica básica do campo 

jornalístico serão definidos conforme as análises forem apresentando os mesmos. 
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num conflito armado ou esportes:  

Compor uma imagem no calor de determinadas situações também não é fácil. Os 

fotojornalistas trabalham com base numa linguagem de instantes, procurando 

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

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

 

Esta é uma situação das pautas jornalísticas de guerra, no momento do exato 

acontecimento, onde o tempo do acontecimento e a ação jornalísticas precisam caminhar 

juntos para organizar a informação. Mas o que tem se visto de fotografias jornalísticas destas 

ocasiões são imagens elaboradas, com um tempo de organização diferente daquelas factuais.  

A linguagem fotográfica jornalística é utilizada conforme as escolhas do fotógrafo, e 

se sabe que esta linguagem guarda em si resquícios artísticos dos precursores da fotografia. 

Mas no momento em que a estética está prevalecendo nas imagens do fojotojornalismo, como 

a informação é demonstrada? A linguagem fotográfica jornalística tem bastante participação 

neste processo, considerando que é por onde a fotografia se manifesta. Mas na 

contemporaneidade, seria ela previamente encomendada para conter ao mesmo tempo 

informação e forma estética elaboradas mesmo diante de uma cena de horror, morte e 

violência? Ou esta valoração estética, a partir da linguagem fotográfica selecionada, seria uma 

nova forma de atingir os leitores? 

Desta forma, podemos dizer que, em primeiro lugar, as escolhas quanto ao estilo, à 

linguagem e a organização da fotografia jornalística e seu conteúdo são do fotojornalista; em 

segundo lugar, a evidência da valoração estética em detrimento da informação jornalística 

pura tem se avultado no campo jornalístico mundial por diversos fatores; como a ação das 

redes sociais, como o Instagram, e o momento vivido pelas sociedades levam ao status quo da 

produção deste campo à valoração estética, também os prêmios em fotojornalismo. E em 

quarto lugar, toda a situação contemporânea faz com que, tanto fotojornalistas quanto as 

empresas deste campo e seus editores, escolham e produzam fotografias com maior valoração 

estética em detrimento ao valor jornalístico puro. E isto se reflete nos modos de produção 

deste campo. 

 

2.2        A INFORMAÇÃO NO CAMPO E NA FOTOGRAFIA JORNALÍSTICA 

 

De acordo com dicionário online Dicio, informação é a “reunião dos conhecimentos, 
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dos dados sobre um assunto ou pessoa. O que se torna público através dos meios de 

comunicação ou por meio de publicidade”, já no dicionário Michaelis, informação se 

esclarece por, “Ato ou efeito de informar(-se). Conjunto de conhecimentos acumulados sobre 

certo tema por meio de pesquisa ou instrução. Explicação ou esclarecimento de um 

conhecimento, produto ou juízo; comunicação. Notícia trazida ao conhecimento do público 

pelos meios de comunicação. Explicação sobre um processo dado por funcionário de 

repartição após este ser despachado ou solucionado por autoridade competente; comunicação. 

Relatório escrito; informe”.  

A capacidade de processar informações e transmiti-la entre os seus semelhantes é o 

que distingue o homem dos outros seres habitantes da Terra. A atividade cognitiva 

permite a ele explorar e transformar a natureza, de forma a ajustá-la as suas 

necessidades físicas, emocionais e sociais. A evolução sistemática da sociedade é o 

reflexo das transformações do homem no espaço e sua busca constante pelo 

conhecimento e domínio do meio que o cerca. (MESSIAS, 2005, p. 19) 

 

Assim, pode-se afirmar que a informação é um conjunto organizado de dados, que 

constitui uma mensagem sobre um determinado fenômeno ou evento. A partir dela 

resolvemos problemas e tomamos decisões, tendo em conta que o seu uso racional é a base do 

conhecimento. Porém, outra perspectiva indica que a informação é um fenômeno que confere 

significado ou sentido às coisas, já que, por meio dela, formamos modelos de pensamento e 

ética pessoal e humana.  

No cenário jornalístico, a ideia de informação está, com frequência, vinculada à noção 

de notícia e tem nessa sua origem e explicação. O conceito ou a palavra – informação – estão 

presentes a todo o momento nos estudos jornalísticos. De acordo com Capurro e Hjorland 

(2007), o caráter semântico da informação – algo que se verifica empiricamente em diversos 

âmbitos – apresenta-se trabalhado nas mais diversas áreas científicas. Eles afirmam que, no 

que diz respeito a estudos desenvolvidos no interior do campo do Jornalismo, por exemplo, a 

informação periódica nos meios de comunicação é apontada, muitas vezes, como fonte 

exclusiva na obtenção de conhecimento sobre determinados temas.  

Na fotografia jornalística a informação também se faz presente e é formada pelos 

elementos e a disposição destes na composição final da imagem, ou seja, a forma como a 

imagem foi elaborada e registrada. Segundo SOUSA (2002), existem dois tipos de fotografias 

publicadas: o Spot News,  

[...] são as fotografias “únicas” de acontecimentos "duros", frequentemente 

imprevistos. Nestas situações os fotojornalistas, geralmente, têm pouco tempo para 

planear as imagens que querem obter. Aconselha-se sempre a pré-visualização. Mas, 
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no calor de um acontecimento, é a capacidade de reação que muitas vezes determina 

a qualidade jornalística da foto [...] (SOUSA, 2002, p.67) 

 

 Boa parte da capacidade de raciocínio e agilidade no processo citado acima acredita 

ser possível a partir da experiência do fotojornalista. Segundo o autor a experiência 

profissional resulta em: “fotografias comunicativamente claras e compostas de forma a tornar 

a cena principal imediatamente reconhecível”. 

 O segundo formato de fotografias publicadas em jornais são as fotografias de notícia. 

Sousa (2002) afirma que, “grande parte das fotografias que são publicadas num jornal ou 

numa revista de informação geral são fotografias de notícias”. Neste formato chamado pelo 

autor de fotografias de notícias, são as imagens gerais que compõem uma edição de jornal, 

como por exemplos as fotografias de ilustração e fachadas de prédios, as distinguindo do Spot 

News que é originário do fotojornalismo. 

 Contudo, diante do contexto em que se apresenta a problemática desta pesquisa, em 

alguns casos é difícil apontar a qual dos formatos a fotografia está ligada. Por exemplo, 

quando uma criança foge de um ataque terrorista em uma vila no sul da Síria, enquanto ao seu 

redor só há fumaça e destroços do povoado, e neste momento o fotografo opta por se deitar no 

chão e em um ângulo diferenciado busca deixar a fotografia mais bela do que informativa. 

Nesse caso a fotografia se encaixa no Spot News, mas também acaba por se assemelhar a uma 

fotografia de notícia, onde há uma produção ou previsão do que iria acontecer. 

Realce-se que, em certos casos, um conjunto de várias spot news sobre uma 

ocorrência pode funcionar como uma história em fotografias. Por exemplo, um 

conjunto de spot news sobre uma revolução, dependendo da forma como forem 

integradas em conjunto, pode funcionar como uma picture story. (SOUSA, 2002, 

p.111) 

 

Embora o jornalismo e a fotografia jornalística sejam atividades voltadas ao serviço da 

informação, com objetivos e características específicas na forma como elaboram as 

mensagens, tem-se percebido, na contemporaneidade, que os conflitos armados e as guerras, 

com cenas de morte e de violência, têm sido registrados fotograficamente com uma 

preocupação mais estética do que necessariamente informativa. Pode-se dizer que há uma 

modificação eminente em relação à forma da fotografia jornalística, onde características e 

valores estéticos têm se sobressaído em relação aos valores puramente informativos. 

Nas coberturas mais recentes de conflitos observa-se uma constante mudança no estilo 

fotográfico das imagens. Fotos que teriam espaço talvez em revistas e quadros estejam 
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ocupando espaços nobres como a capa de jornais impresso. Nota-se uma maior procura por 

parte dos editores, por fotografias que buscam impactar pelo belo, mesmo que ele seja sobre 

mortes e violência.  

No princípio, quando a fotografia foi adotada pelo jornalismo, a intenção da sua 

utilização pelo mesmo foi como diz Sousa (2004), um meio de comprovar a veracidade dos 

fatos. Ou seja, para o autor, a fotografia é conhecida como um registro fiel da verdade, sendo 

assim adotada pela imprensa. Lima (1998) complementa que a fotografia utilizada na 

imprensa tem caráter e predominância informativa. Essa questão demonstra a necessidade e o 

compromisso do jornalismo, enquanto um campo que trabalha com a informação, em trazer a 

veracidade dos fatos, também em registrá-los conforme o desenrolar do mesmo, preservando 

o acontecimento o mais próximo possível da realidade.  

Dessa forma, o fotojornalismo e o produto desta ação, a fotografia jornalística, tem 

como objetivos a informação. De acordo com Guran (2002, p 10), “o fotojornalismo, como 

em qualquer outra utilização da fotografia por este campo, o que importa é a eficiência da foto 

em transmitir com clareza uma determinada informação”. Então, antes de tudo, a fotografia a 

serviço do campo jornalístico tem que informar. Preservar em sua essência a informação.  

Conforme Sousa (2002), o jornalismo faz uso da fotografia como um veículo de 

observação, informação, análise e de opinião sobre a sociedade. Discute as fotografias 

jornalísticas como sendo aquelas que possuem ‘valor jornalístico’ e que são usadas para 

transmitir informação útil em conjunto com o texto que lhes está associado.  

Podemos dizer que a imagem, como texto não verbal, comunica e informa o leitor a 

partir do momento que está dentro de um contexto. A fotografia jornalista está inserida em um 

meio com diversas informações construídas a partir do conhecimento do fotógrafo, e 

interpretadas conforme o conhecimento de cada leitor. Para Lage (1998), o fotojornalismo é 

uma atividade especializada que envolve técnica e conhecimento a partir da produção de 

conteúdo informativo na imagem fotográfica.  

O autor explica que essa técnica trata-se de selecionar e enquadrar elementos 

semânticos de realidade de modo que, congelados na película fotográfica, transmitam 

informação jornalística. Tal fotografia está ligada ao texto, e, de acordo com Lage (1998, p 

26), no papel ou dispositivo o repórter acrescenta a dramaticidade, atribuída aos efeitos de luz 

e sombra, bem como à relação sintática entre os elementos fotografados, a profundidade, que 

se obtém pelo domínio da perspectiva e dos planos e o movimento, sugerido pelas posições de 
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desequilíbrio ou pelo dinamismo atribuído aos elementos.  

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

muito a sério, pois o jornalismo forma opinião e se propõe a relatar fatos, interpretá-

los, opinar sobre eles, mas jamais inventá-los ou induzir interpretações com 

interesses comerciais ou políticos, embora saibamos que isso aconteça de maneira 

velada na imprensa em geral e de maneira declarada na imprensa segmentada. A 

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

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

estabelecido sempre que possível. “As relações entre fotografia e imprensa estão 

estabelecidas há muitos anos e sua cumplicidade se dá pela complementaridade” 

(FELIPPI, 2008, p 42) 

 

 No entanto, como já afirmado, o que vem acontecendo na fotografia jornalística 

contemporânea, especialmente com o tema guerra, é uma grande elaboração estética por meio 

de uma linguagem fotográfica e do próprio conteúdo, criando novas formas de observação da 

informação tratada por este campo. Assim, as informações advindas destes acontecimentos 

têm se mostrado, portanto, a partir de uma organização estética aprimorada, onde a dor, a 

miséria e os horrores das guerras são tratados pela fotografia jornalística com certo lirismo e 

“beleza” na construção e da notícia.  

 

2.3 ESTÉTICA, JORNALISMO E FOTOGRAFIA  

 

Geralmente, quando se pensa em estética a primeira ideia que vem à cabeça é algo 

organizado, belo ou de proporções próximas a perfeição. E isso se dá pelo fato de os seres 

humanos levarem muito em conta os padrões estéticos da sociedade. Como, por exemplo, os 

padrões de beleza, fazendo com que o pensamento seja direcionado à beleza.  

De acordo com Ramalho e Oliveira (2005), isso se dá, pois, a estética é considerada 

uma dimensão da filosofia, sendo a mesma conhecida como ‘o estudo do belo’. Isso ocorreu 

em certo período histórico chamado de Clássico, quando a Grécia viveu o apogeu na idade 

antiga. Na época a beleza era entendida como um ideal de perfeição. As imagens produzidas 

eram feitas por artistas que utilizavam de medidas pré-determinadas e formas específicas para 

que ficasse o mais próximo possível da perfeição.  

Até hoje existem equívocos no que tange o uso da palavra estética. Na maioria dos 

casos, ela é usada como referência de beleza, mas não à beleza de um período específico, 

como o contemporâneo. A beleza em questão está relacionada ao conceito clássico, ou seja, 

da beleza metricamente perfeita.  
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Com o passar dos anos e a evolução do ser humano e conhecimentos adquiridos por 

ele, os padrões de beleza acabam se alterando, a partir da mudança do tempo e espaço. E 

quando se fala que os padrões do belo ganham novos conceitos é o bastante para que a 

definição de estética também seja alterada. Mas, mesmo assim, Ramalho e Oliveira (2005) 

acrescenta que não existe somente uma definição de estética, que represente toda uma época 

ou contexto cultural. Ou seja, o fato de o conceito de beleza mudar não é o único responsável 

por haver alterações de definição de estética. 

A estética correlacionada com o belo foi usada pela primeira vez no século XVIII, 

pelo filósofo alemão Alexander Von Baungarten. A palavra é derivada do idioma grego, e 

vem de “aisthetikós”, que é derivada da palavra “aisthanasthai”, que significa sentir. Mesmo 

sendo utilizado pela primeira vez por Alexander no século XVIII, o conceito de estética, neste 

caso utilizado para designar o estudo das sensações, já era pauta de discussão há muito tempo. 

Como exemplo disso, pode-se citar os pensamentos e escritas de Platão, Sócrates, Aristóteles, 

entre outros filósofos. Sendo a partir deles o início das definições de estética. 

Sócrates, em um primeiro momento, uniu o belo e o bem. O que foi consolidado por 

Platão que, posteriormente, afirmou que a beleza suprema está na verdade e no bem. Mas foi 

Aristóteles que estabeleceu duas categorias de beleza: a do belo moral, que tinha relação com 

o cósmico, prático e útil; e o belo formal, o qual era muito utilizado para a matemática, onde 

eram geradas as regras de simetrias e da organização das formas.  

O filósofo espanhol Adolfo Sánchez Vásquez faz parte de uma lista de autores 

preocupados em manter o debate em torno da estética. Vásquez (1999) situa a estética como 

um projeto de conhecimento disposto a questionar as estéticas tradicionais e especulativas, 

passíveis ao risco de uma generalização abstrata que dá as costas ao concreto-real. Ou seja, o 

autor não considera a estética como um simples objeto das especulações e conceitos criados 

por filósofos e críticos antigos: “a estética que se defende, aspira ser uma ciência que por seu 

objeto e métodos se inscreve no espaço do conhecimento que também ocupam diferentes 

ciências humanas e sociais” (p. 53). 

Afirma-se então, que a estética proposta por Vásquez não parte de princípios sugeridos 

por um sistema de ideias, mas, sim, a partir da inserção dessas mesmas ideias no contexto 

histórico e social onde as mesmas são originadas. Como nos casos específicos dos produtos 

advindos do campo jornalístico. A partir da ideia de que a estética está ligada aos sentimentos 

e emoções, se pode dizer que a comunicação não deixa de ser um ato estético. Um 

comunicador ao organizar a produção de significados, acaba, por meio de seus produtos, 
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como textos verbais ou imagéticos - fotos, vídeos ou áudios -, por promover no receptor o 

afloramento da sensibilização a partir do esteticismo inserido em seus produtos jornalísticos.  

Assim como complementa Zanardi (2012, p. 4): 

Se a fotografia não é o real, pelo menos ela o representa e, muitas vezes, de forma 

tão intensa que cria significações maiores até mesmo que os acontecimentos 

representados. Essa situação é possível por causa da cultura midiática que cria 

símbolos, ícones e que fornece indícios a partir do real. 

 

De acordo com o autor, a fotografia é utilizada em diversas áreas e assume 

delineamentos estéticos daquele “espaço” meio para onde é utilizada. Fora de seu campo 

original a fotografia pode mudar sua mensagem e se tornar outro resultado, até mesmo 

podendo aderir uma nova estética.  

No caso do campo jornalístico, o uso da fotografia se destaca, enquanto objetivo, das 

demais áreas da fotografia e especificidades dos campos que dela fazem uso. E como função 

primordial, a fotografia neste campo específico sempre teve como condição de produção e de 

circulação a informação jornalística pautada nas percepções vivenciadas na realidade do fato, 

ou seja, a representação de um fato real por meio da imagem fotográfica.  

No entanto, a configuração como essa informação imagética será apresentada aos 

receptores pode ser demonstrada de diferentes maneiras afetadas por diversos fatores, como a 

linha editorial da empresa jornalística sob a qual o produto fotográfico for realizado, a(s) 

forma(s) das fotografias jornalísticas conforme a relação espaço/tempo de um determinado 

período da sociedade, e que gera, consequentemente, estéticas fotográficas mais ou menos 

aprimoradas ou diferenciadas. 

Diante de tantas imagens que são despejadas em grande volume nas mídias de 

informação e sociais, surge o questionamento de que já estamos nos acostumando com o 

horror, com a morte, do outro, e estaríamos nos tornando insensíveis. O que traz a autora 

Susan Sontag no livro intitulado Diante da dor dos outros, é uma reflexão sobre nossa 

percepção diária estar se desgastando com o bombardeio de imagens.  

Na guerra atual se podem ver fotografias de prédio destroçadas, de casas destruídas 

pelas bombas e tiros dos confrontos, mas mesmo longe se uma imagem chocante, tanto 

quanto, um cadáver no meio da rua, essas são as marcas do horror, sofrimento e que não sentir 

não sentir aversão a isso, seria para Sontag (2003) apud Woolf, atitude de um monstro moral. 

Ainda, de acordo com Sontag (2003), “fotos de uma atrocidade podem suscitar reações 
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opostas. Um apelo em favor da paz. Um clamor de vingança. Ou apenas a atordoada 

consciência, continuamente reabastecida por informações fotográficas, de que coisas terríveis 

acontecem”. E a autora ainda afirma “fotos de uma atrocidade podem suscitar reações 

opostas. Um apelo em favor da paz. Um clamor de vingança. Ou apenas a atordoada 

consciência, continuamente reabastecida por informações fotográficas, de que coisas terríveis 

acontecem”.  

Para Nascimento, a fotografia começou a ganhar destaque no jornalismo, 

especialmente o impresso, a partir da concorrência com as Tv’s e a internet, tendo que se 

tornar sincrética. Isto não se restringiu a ponto do uso de cor na impressão, mas também na 

diagramação das páginas para que desse maior destaque às imagens fotográficas, que por sua 

vez também proporcionou o uso de novas ferramentas gráficas, como os infográficos e 

ilustrações. No que diz respeito à criação das imagens, pode-se constatar uma maior 

preferência por um estilo de criação de imagens mais estéticas, tanto a partir do belo, como a 

partir da dor, da morte e da violência.  

Há vários motivos que vêm fazendo com que tanto o jornalismo quanto a fotografia 

jornalística venham se modificando de um período para cá. A questão temporal e espacial, a 

cultura do consumo de informação, a própria cultura, as técnicas e tecnologias dos 

dispositivos utilizados pelo campo e também pelos receptores, são algumas questões 

envolvidas ou responsáveis por modificações perceptíveis nesta área. Conforme já citado na 

Introdução da pesquisa, mais ou menos de quinze anos para cá, com mais evidência última 

década, essas transformações têm se apresentando na maneira diferenciada com a qual os 

profissionais da área capturam a fotografia jornalística, onde a extrema valoração da estética 

tem se avultado sobre, inclusive, o conteúdo informativo.  

Embora o objetivo jornalístico com as fotografias seja a informação, é manifesto, 

conforme vão se apresentado as discussões deste trabalho, que a fotografia jornalística 

contemporânea tem se apresentado diferente do motivo e da forma do princípio de seu uso 

pelo jornalismo. Também um tanto distanciada da necessidade de representar a realidade 

como se fosse o evento real e, portanto, confirmação de que aquele fato existiu. 

Quando a fotografia nasceu já existia a imprensa. Porém, a técnica que permitiu a 

reprodução das fotografias em jornais e revistas só se tornou acessível a partir de 1880. Mas, a 

fotografia de imprensa e sua legibilidade, reforça a ideia de que o mundo é compreensível, 

previsível, conhecido e reconhecido, pois, o real já passado, se confunde com o real atual, e o 

leitor acaba por crer que aquela imagem é o próprio mundo.  
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Segundo Wolff (2004), ao olharmos para as imagens midiáticas, cria-se a ilusão de 

não serem fabricadas, como se fossem o reflexo transparente do que mostram, ou seja, feito 

como produto direto da realidade. Porém, sabemos que existe certa subjetividade atrás de uma 

objetiva fotográfica em todo o trabalho de mostrar e de selecionar as imagens produto do 

campo jornalístico. Esta subjetividade está atrelada ao profissional da fotografia jornalística, 

da sua sensibilidade e competência para mostrar a informação por meio da fotografia do 

campo jornalístico. Esta subjetividade está, no entanto, atrelada às normativas, 

endereçamentos e cânones, inclusive estéticos, da época e momento em o próprio jornalismo 

representa. 

Considerando os motivos pelos quais a fotografia começou a ser utilizada pelo campo 

jornalístico, ou seja, o realismo em torno do fato e da informação passada a partir da imagem 

e trabalhada por uma linguagem fotográfica mais objetiva pensava-se nela sem nenhum apelo 

estético evidente. Essa percepção estaria fundada na amplitude de funções da fotografia 

jornalística, que aponta para o uso da imagem como "um veículo de observação, de 

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

Planeta" (SOUSA, 2004, p. 9). No entanto, a valorização e o rebusque estético das fotografias 

jornalísticas tem-se evidenciado em detrimento do seu uso inicial por esta atividade.  

De acordo com Ledo Andión (1988), a ideia da foto possuidora de uma aura de 

verdade, por existir apenas a partir do que se fotografa, é herança de um pensamento 

positivista. Ela afirma que o uso da fotografia na imprensa norteia-se pelo ideal das luzes, 

ligado às noções de progresso e emancipação. Entretanto, a autora enfatiza que, ao longo do 

tempo, a remodelação das democracias liberais e o silenciamento dos países recém-

descolonizados traduziram-se, no fotojornalismo, na contratação de profissionais adequados 

ao sistema informativo desejado e na centralização transnacional da maior parte da oferta. 

Na contemporaneidade, no entanto, o valor do real ou do realismo na fotografia 

jornalística foi substituído, ao longo do tempo, das culturas de produção do próprio campo, 

dos avanços técnicos e tecnológicos, bem como as renovações ou variações estéticas, pela 

valoração da estética nos produtos jornalísticos. Tal valoração tem se evidenciando, inclusive, 

em temas e pautas que apresentam conteúdos hediondos, como a violência, a morte e a dor de 

quem vivência as duas primeiras situações. 

Por mais horrível que seja ver a dor e o sofrimento do outro, não é possível desviar o 

olhar das imagens de horror, mas antes é preciso explicar o conceito de horror nesta pesquisa. 

Em uma das argumentações do dicionário Michaelis, horror é “Caráter do que inspira pavor; 
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crueldade, monstruosidade”, sendo assim entende-se que ao ver uma imagem de uma criança 

mutilada em meio aos destroços de uma guerra, gera pavor. Constata-se a crueldade de um 

ataque durante o embate, podendo até mesmo gerar revolta no espectador desta imagem. Para 

Carroll, o horror tem em si um papel de educação moral.  

Em minha definição do horror, os critérios avaliativos – de periculosidade e 

impureza – constituem o que, em certos jargões, é chamado de objeto formal da 

emoção. O objeto formal da emoção é uma categoria avaliativa que circunscreve o 

tipo de objeto particular em que a emoção pode concentrar-se (1999, p. 46). 

 

 De acordo com os pensamentos do autor, ninguém teria medo de algo que não lhe é 

ameaçador. Isso cabe quando comparado com uma guerra no outro lado do oceano não nos 

afeta tanto quando um acidente de trânsito na esquina de casa.  

 

Figura 10 – Sede da Polícia federal. Foto: Marlon Costa. 

Foto acima, de autoria de Marlon Costa, da agência Pernambuco Press, publicada no 

dia 22 de abril de 2018. Na imagem constata-se uma maior valoração dos critérios estéticos. 

Na busca por uma fotografia com teor belo, o fotógrafo buscou um ângulo em que pudesse 

compor o edifício da Polícia Federal (PF) e as flores do canteiro em frente à sede da PF.  
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Figura 11 – Refugiados em alto mar. Foto: Mohammad Ponir Hossain. 

A equipe de fotografia da agência Reuters ganhou o Prêmio Pulitzer de “Destaque em 

Fotografia” pelas fotografias que revelam à violência que os refugiados de minoria Rohingya 

cruzaram ao fugir da Birmânia para Bangladesh. Na foto acima de Mohammad Ponir Hossain, 

os refugiados em alto mar. Nesta foto o foco principal que evidência uma estética da violência 

e do horror é a própria expressão facial dos refugiados, tanto que o restante do cenário que 

daria um contexto foi deixado de fora do quadro fotografado. 

 

Figura 12 – Uma criança provavelmente sem vida. Foto: Famir Sagolj. 

Já nesta outra imagem, dos mesmos refugiados, um garoto provavelmente sem vida, 

com os olhos tapados por folhas. A foto de Damir Sagolj se encaixa nos parâmetros de 

prioridade estética, se usando da estética do horror. A fotografia também é uma das premiadas 

como destaque do Prêmio Pulitzer de “Destaque em Fotografia”. 

http://www.pulitzer.org/prize-winners-by-category/217
http://www.pulitzer.org/prize-winners-by-category/217
http://www.pulitzer.org/prize-winners-by-category/217
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Considerando o conhecimento prévio que já se tem neste trabalho, podemos dizer que 

a morte e o horror que ela carrega, às vezes ficam velados pelo belo. A estética apresentada 

em algumas fotografias pode fazer com que um fato cruel seja suportável e talvez até 

admirado, ao invés de causar horror ou sensibilizar o espetador. Diante da constatação da 

estética do horror, foi pesquisado sobre o assunto, mas pouco se apresentou sobre como está 

categoria da estética está influenciando na fotografia jornalística.  

A morte é dissimulada pelo belo, ele dissimula o inabordável desejo de morte 

levando o sujeito à ilusão de se relacionar com a eternidade. Nas batalhas Hitler 

enviava um artista plástico juntamente com os soldados para que as lutas e, claro, as 

vitórias, pudessem ser eternizadas pelos traços clássicos de um artista. Essas obras 

feitas nos campos de batalha dissimulavam a morte e apresentava a ideia de que o 

Nazismo estava construindo uma Alemanha, uma Áustria, um mundo, mais bonito, 

próspero e desenvolvido culturalmente. (WIRTHMANN, 2012) 

 

 A partir desta constatação está pesquisa buscará analisar algumas fotografias da guerra 

da Síria em que o uso das fotografias de morte e horror podem estar estetizados pelo olhar do 

fotografo em questão.  

 

2.4      A GUERRA DA SÍRIA E O SITE G1 

 

O sistema de governo atual na Síria é semipresidencial de partido dominante. O país 

teve sua independência da França reconhecida em 17 de abril de 1946, após a Segunda Guerra 

Mundial. O idioma adotado é o Árabe. A margem populacional do país é com base no ano de 

2015, é de 18.502.41 habitantes, são dados do banco mundial. Síria é conhecida oficialmente 

como República Árabe da Síria, e fica localizada na Ásia Ocidental.  

O território sírio faz fronteira com o Líbano, o Mar Mediterrâneo, Turquia, Iraque, 

Jordânia e Israel. O país tem como características montanhas e desertos, além disso, possui 

diversos grupos étnicos e religiosos. Os árabes sunitas formam o maior grupo populacional do 

país.  

A Guerra Civil Síria é um conflito interno em andamento até o presente momento. O 

embate entre aliados do presidente Bashar AL-Assad e opositores dele, começou em uma 

série de protestos populares em janeiro de 2011 e evoluiu para uma revolta armada em março 

de 2011, os manifestantes e terroristas foram influenciados por protestos que ocorriam ao em 

outros lugares do mundo árabe, que ficaram conhecidos como Primavera Árabe.  
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A intenção da oposição é retirar o presidente ditador do poder, e trocar por uma 

liderança mais democrática. O ditador Assad se recusou a deixar o governo, continuou 

governando, retirou a Síria do estado de emergência, que duraram quarenta e oito anos, 

aprovou uma nova constituição, mas nada disso foi o suficiente para acalmar os manifestos 

populares que seguiram pedindo sua saída do governo. 

O embate entre civis e o governo sírio iniciou em janeiro de 2011, durante protestos 

contra o atual governo de Bashar AL-Assad. A partir daí o país passou a ser palco de uma 

revolta armada. Depois de passar algum tempo, a guerra deixou de ser só uma luta por poder e 

passou a ser sectária e religiosa, com facções que formam a oposição combatendo o governo e 

vice-versa. O conflito acabou se espalhando para outras regiões, atingindo também países 

como Iraque e o Líbano, o que acabou por alimentar a rivalidade entre os povos Xiitas e 

Sunitas. 

As fotografias jornalísticas sobre o conflito da Guerra da Síria se apresentam em as 

imagens que registram a violência e a barbárie do conflito, mas o faz de duas formas: em 

certos momentos, as imagens se apresentam de forma mais factual, com conteúdo hard news, 

e com uma linguagem fotográfica objetiva; em outros, monstra o conteúdo a partir de uma 

linguagem mais elaborada tecnicamente, com a preocupação mais na forma da imagem do 

que o conteúdo jornalístico. Como a fotografia jornalística do menino refugiado morto na 

praia de Bodrum, um dos lugares onde os refugiados buscam abrigo e proteção. 

 

Figura 13: Membro do Exército Livre da Síria, grupo opositor ao governo de Bashar AL-Assad, caminha em 

meio a prédios danificados em parte da cidade de Daraa tomada pelos rebeldes. Foto: REUTERS/Alaa AL-Faqir. 

 

O contexto para o uso dessa fotografia foi que era um dia de calmaria na guerra. O que 
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podemos ver na fotografia é um homem caminhando em meio aos escombros. O cenário 

destruído e de teor estético mostram que o feio também pode informar e agradar.  

 

Figura 14 – Criança síria que fugiu de Homs com a família Foto: AP 

Diante de tantas imagens que são despejadas aos montes nas mídias de informação e 

sociais, surge o questionamento de que já estamos nos acostumando com o horror, com a 

morte, do outro, e estaríamos nos tornando insensíveis. O que tráz a autora Susan Sontag no 

livro intitulado “Diante da dor dos outros”, é uma reflexão sobre nossa percepção diária estar 

se desgastando com o bombardeio de imagens.  

Na guerra atual podem-se ver fotografias de prédio destroçados, de casas destruídas 

pelas bombas e tiros dos confrontos, mas mesmo longe se uma imagem chocante, tanto 

quanto, um cadáver no meio da rua, essas são as marcas do horror, sofrimento e que não sentir 

aversão a isso, seria para Sontag (2003) apud Woolf, atitude de um monstro moral. 

Segundo Sontag (2003) “fotos de uma atrocidade podem suscitar reações opostas. Um 

apelo em favor da paz. Um clamor de vingança. Ou apenas a atordoada consciência, 

continuamente reabastecida por informações fotográficas, de que coisas terríveis acontecem”. 

 O portal de notícias G1, que pertence às organizações Globo e é mantido no site 

globo.com e está na rede desde 2006 quando foi lançado. O site mantém conteúdos de 

diversos segmentos no jornalismo, sendo abastecido com reportagens próprias em formato de 

texto, fotos, áudio e vídeo. Dentro do G1 há alguns links para situações diferentes como, 
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Copa do mundo, futebol, Síria entre outros, que ao acessar o leitor pode acompanhar somente 

os conteúdos sobre o assunto escolhido. Dentro deste portal existem as abas tudo sobre e em 

seguida, Síria. É lá onde analisaremos algumas das fotografias utilizadas neste portal sobre a 

guerra da Síria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

3        METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

3.1     DOS MÉTODOS E DAS TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 Foi a partir de conversas com a professora que orienta a área de fotografia dentro do 

Curso de Jornalismo da UFN, que já vem pesquisando questões referentes à estética e à 

informação em fotografia jornalística, bem como tendo observado que na contemporaneidade 

o valor estético tem se sobressaído ao valor informativo em produções fotográficas deste 

campo, o pesquisador interessou-se pelo tema.  

Num segundo momento, fez-se um breve reconhecimento no site jornalístico G1, 

delimitado para esta pesquisa, e verificou que o fenômeno apontado a partir das observações 

de sua orientadora fora constatado. E como recorte particular e específico para sua pesquisa 

de TFG, observou tal fato a partir das fotografias jornalísticas da Guerra da Síria publicadas 

no referido site jornalístico.  

Antes de montar o projeto de pesquisa na disciplina de TFG I, o pesquisador partiu 

então para a primeira etapa científica, e sendo necessária para a realização do trabalho a 

revisão bibliográfica, iniciou a etapa de cerceamento do tema fazendo o estado da arte a partir 

de autores específicos do tema. Após o primeiro contato com os estudos e as teorias da 

fotografia jornalística e da informação, da Estética e da Estética do horror e da morte, definiu-

se o objeto de pesquisa, bem como a delimitação do tema e a problemática para do trabalho 

que foi desenvolvido em TFG II. 

 

3.1.1       DO CORPUS DA PESQUISA 

 

Devido à magnitude da guerra da Síria e sua grande veiculação nos meios midiáticos 

jornalísticos o pesquisador optou por limitar a pesquisa às fotografias jornalísticas utilizadas 

no portal de notícias G1. As imagens escolhidas para serem analisadas, que representam o 

corpus da pesquisa, foram escolhidas em períodos distintos. Isso para que a pesquisa pudesse 

ter um acompanhamento por períodos, e dessa forma, gerar um melhor embasamento nas 

análises e conclusões da mesma.  
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3.1.2        DA NATUREZA DA PESQUISA 

 

 Optou-se por utilizar uma abordagem para a pesquisa considerando o valor qualitativo. 

Este, segundo Denzin e Lincoln (2005), não se restringe à adoção de uma teoria, de um 

paradigma ou método, mas, permite o contrário: adotar uma multiplicidade de procedimentos, 

técnicas e pressupostos. Ou seja, o valor qualitativo é aquele que é dado àquelas investigações 

que recaem sobre a compreensão das intenções e do significado dos atos humanos. 

Para compreender de forma mais exata o conteúdo das imagens selecionadas para a 

análise, considerando a problemática de pesquisa perseguida, foi preciso conhecer o conceito 

de análise de imagem ou análise imagética. Segundo Coutinho (2005) com a análise imagética 

tem-se o intuito de compreender imagens que representam e contenham informação em sua 

base. Ele diz que: 

[...] interessa à Análise da Imagem compreender as mensagens visuais como 

produtos comunicacionais, especialmente aquelas inseridas em meios de 

comunicação de massa: fotografias impressas em jornais, anúncios publicitários, 

filmes, imagens difundidas pela televisão ou ainda disponíveis na internet. 

(COUTINHO, 2005, p 330). 

 

 Já Smit (1997), afirma que a análise da informação de uma imagem deve ser feita a 

partir de três vieses, sendo eles: o conteúdo informacional, a forma como a fotografia foi 

registrada e o veículo onde a fotografia está sendo mostrada. Para Joly (1996, p. 43), o 

trabalho de quem analisa uma imagem é precisamente decifrar os significados que seriam 

naturais em uma mensagem visual. 

 Para alcançar o objetivo principal com a análise fotográfica, a valoração estética em 

detrimento ao valor informativo presente nas fotografias jornalísticas da guerra da Síria no 

G1, criou-se as seguintes categorias analíticas para cada imagem representante do corpus da 

pesquisa: descrição do conteúdo informativo, linguagem fotográfica, com enquadramento, 

plano/ ângulo e objetiva, composição e evidência do valor estético.  
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4    TERROR, VIOLÊNCIA E MORTE: A ESTÉTICA DO HORROR COMO 

INFORMAÇÃO EM FOTOGRAFIAS JORNALÍSTICAS DA GUERRA DA SÍRIA NO 

SITE G1  

 

FOTOGRAFIA 1 

 

Figura 15 - Centro de pesquisa científica destruído em Damasco. Foto: Omar Sanadiki/Reuters 

Resumo Analítico da Fotografia 1 

FOTO 1  

Descrição do conteúdo 

informativo 

Publicada no Site de Notícias G1 em 14 de abril de 

2018, a Fotografia Jornalística 1 mostra uma parte da 

cidade de Damasco, após um bombardeio. A cidade está 

localizada no Sudoeste da Síria e, é o centro de uma 

grande área metropolitana de 4.8 milhões de pessoas, 

sede de um centro de pesquisa científica.  

A fotografia acompanha, no site G1, uma matéria 

jornalística onde é noticiado um bombardeio no local 

onde vivia uma família, que agora é refugiada e mora na 
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cidade de São Paulo – SP. 

Linguagem fotográfica e 

Composição 

-Enquadramento: 

Horizontal. 

-Plano/ Ângulo: 

O plano utilizado na captura 

da imagem é o Plano 

Conjunto. O ângulo de 

captura da fotografia é um 

contra-plongée. 

-Objetiva:  

Objetiva do grupo das 

normais, de metragem 50 

mm (milímetros). 

-Composição:  

A composição, que 

apresenta uma parte 

destruída de Damasco 

após um bombardeio, tem 

como enquadramento a 

forma horizontal. O 

fotógrafo coloca em 

primeiro plano, em regra 

de terços, no lado 

esquerdo da imagem, 

uma árvore também 

muito afetada pelos 

destroços. Em segundo 

plano, ao fundo da 

fotografia, é mostrado o 

que restou de um centro 

de pesquisa, após o 

ataque de tropas 

americanas. 

Evidência do valor estético A evidência do valor estético desta imagem está na 

árvore seca, dentro da regra dos terços, no lado esquerdo 

da fotografia. 

Quadro criado por, Prof.ª Ms.ª Laura Elise de Oliveira Fabrício 

A Fotografia Jornalística 1, publicada no site do G1 em 14 de abril de 2018, apresenta 

uma cena urbana catastrófica devido a um ataque realizado por tropas americanas no norte da 

cidade de Damasco, ao sudoeste no país Sírio. A imagem utilizada na matéria jornalística 

ilustra o relato de uma refugiada que vive no Brasil, sobre o terror que sua família passou 

durante e após o bombardeio na localidade em questão.  

Esta fotografia, que tem enquadramento horizontal, mostra com evidência a gravidade 

da situação em questão: o horror e a violência a partir dos escombros de uma parte da cidade 
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de Damasco. O enquadramento horizontal normalmente propicia a quem lê uma fotografia 

uma quantidade maior de elementos e de área de composição, consequentemente mais 

informações.  

Conforme Guran (2002, p. 27), o enquadramento é “recortar a realidade com o visor 

da câmera”.  Ele afirma que existem dois tipos básicos de enquadramentos:  vertical e 

horizontal. No jornalismo e na fotografia em geral o mais utilizado é o horizontal, por 

abranger uma área mais ampla, que contém mais informações. O enquadramento é um dos 

elementos da linguagem fotográfica que mais ajudam a construir a fotografia. O autor ainda 

afirma que:  

São elementos da linguagem fotográfica, no nosso entender, a luz, a escolha do 

momento, o ajuste focal, o enquadramento, além da questão colocada pela atuação 

das diversas objetivas e dos diferentes códigos representados pela foto em preto e 

branco e em cores. (GURAN, 2002, p. 17)  

 

O ângulo escolhido para produção desta imagem foi o contra-plongée, que é quando a 

imagem é fotografa de baixo para cima em uma leve inclinação da câmera. Martin (2005) 

afirma que: 

O assunto é fotografado de baixo para cima, colocandose a objectiva abaixo do nível 

normal do olhar, dá em geral uma impressão de superioridade, de exaltação e de 

triunfo, porque engrandece os indivíduos e tende a magnificá-los [...]” (MARTIN, 

2005, p. 51) 

 

A regra dos terços também está aplicada a composição desta fotografia e conta com 

um elemento de valor evidenciado da estética. A presença da árvore no lado esquerdo do 

enquadramento, encobrindo os dois pontos áureos em regra de terços deixa claro que o fator 

prioritário na composição da imagem foi o critério estético, não que isso anule ou esconda a 

informação, mas a forma como está sendo pensada a fotografia, tende-se a pensar que a o 

embelezamento da imagem foi premeditado e fotografado. A utilização de elementos como a 

árvore citada, podem fazer com que o horror de uma destruição de guerra seja amenizado pelo 

esteticismo aplicado. Sem árvore a imagem seria apenas um frame dos destroços ao céu azul.  

De acordo com o autor Juchem (2009), a regra dos terços é a composição mais 

tradicional da fotografia, ela consiste em dividir a imagem em três terços verticais, formando 

linhas verticais que serão ao natural, as áreas de atenção do espectador, dando mais evidencia 

para o objeto colocado sobre o terço imaginário. Ele afirma que: “A opção sintática pela regra 

dos terços faz com que a imagem seja organizada de forma mais equilibrada e agradável aos 

olhos”. (JUCHEM, 2009, p. 343). 
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Na fotografia se percebe que é uma cena de guerra ou desastre que está registrada, mas 

o que mais chamou a atenção nesta imagem é a forma como os elementos estão dispostos. 

Guran (2002) diz que a fotografia como outra atividade de criação, tem que responder a duas 

questões básicas que conceituam o conteúdo e a condição de criação: “No fotojornalismo, 

como em qualquer outra utilização da fotografia, o que importa é a eficiência da foto em 

transmitir com clareza uma determinada informação. Deste modo, a foto boa é foto eficiente” 

(GURAN, 2002, p. 10) 

A partir disso, podemos concluir que a fotografia jornalística 1 é carregada de 

informação e elementos que consistem dos valores informativos. Mas, também, conta com um 

valor estético em evidencia que é a presença da árvore no canto esquerdo do enquadramento. 
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FOTOGRAFIA 2 

 

Figura 16 - Milícias xiitas pró-governo Multidão Popular participam de operação para expulsar o Estado 

Islâmico de Mossul. Foto: Reuters 

Resumo Analítico da Fotografia 2 

FOTO 2  

Descrição do conteúdo 

informativo 

Publicada em 13 de fevereiro de 2018, também no Site 

do G1, a Fotografia Jornalística 2 retrata as milícias 

Xiitas, que matam cerca de 70 Jihadistas em duas 

batalhas ao Oeste da cidade iraquiana de Mossul. Essa 

é a terceira maior cidade do Iraque, depois de Bagdá e 

de Baçorá, e está localizada na região Norte. A 

matéria jornalística que acompanha a fotografia relata 

que a intenção era abrir caminho para fugir em direção 

a Síria. O ataque resultou em 70 mortes, e a imagem 

escolhida mostra a repressão das milícias sobre o povo 

comum.  

Linguagem fotográfica e 

Composição 

-Plano/Enquadramento: 

O plano utilizado é um  

-Composição:  

Nesta imagem a 
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conjunto, com 

enquadramento horizontal. 

-Ângulo:  

O ângulo de captura da 

fotografia é um contra-

plongée. 

-Objetiva: A linha do 

horizonte abaloada denuncia 

o uso de uma lente do grupo 

das grandes angulares. 

 

composição é 

elaborada no momento 

em que foi realizada 

uma operação para 

expulsar o Estado 

Islâmico de Mossul. 

No enquadramento, o 

fotógrafo, a partir da 

regra dos terços, coloca 

em primeiro plano, do 

lado esquerdo da 

imagem, um dos 

milicianos. Porém o 

fotografo utiliza de um 

corte para dar destaque 

a arma e a sombra do 

mesmo perante a 

população.  

Evidência do valor estético A evidência do valor estético desta imagem está na 

sombra do miliciano, que se encontra no lado 

esquerdo, dentro da regra dos terços. 

 

A Fotografia Jornalística 2 foi publicada no site do G1 no dia 13 de fevereiro de 2018. 

No contexto em que a fotografia foi registrada, os soldados estavam em uma operação para 

expulsar o Estado Islâmico da cidade de Massul.  

A imagem foi utilizada na matéria jornalística para ilustrar as milícias Xiitas pró-governo 

que anunciaram a morte de 70 membros do Estado Islâmico em duas batalhas registradas ao oeste da 

cidade iraquiana. 

A fotografia, de enquadramento horizontal, mostra com evidência a situação em que 

vive o povo Sírio: o horror e a violência vividos não só nos bombardeios mas, também, sob o 

comando e repressão das milícias pró e contra o governo. Esse enquadramento é o mesmo 

utilizado nas outras fotografias analisadas e, comumente é utilizado e propicia a quem analisa 
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uma maior quantidade de informação na composição. O enquadramento desta é semelhante à 

da fotografia 1, e ambas contam com um elemento em primeiro plano com a utilização da 

regra dos terços no canto esquerdo da imagem.  

O efeito abaloado do horizonte desta imagem denota o uso de uma lente do grupo das 

grande angulares, que são as lentes com a milimetragem abaixo de 50mm, e que comportam 

um maior número de informações no enquadramento, o uso desta objetiva no caso de guerra 

pode distorcer a realidade, ou formar outro sentido além do que realmente está em cena. 

Sousa, 2002 explica que; 

Objectivas grandes-angulares - São as objectivas de distância focal inferior a 50 

mm. Nestas objectivas, o ângulo de captação de imagem é maior do que nas 

objectivas normais. As objectivas grandes-angulares dão origem a deformações de 

perspectiva. Estas deformações da perspectiva e do motivo tornam-se 

particularmente nítidas nas grandes angulares de menor distância focal, como as 

objectivas olho de peixe (distância focal inferior a 16 mm), pois quanto menor for a 

distância focal da objectiva, maior é o efeito de deformação do tema. (SOUSA, 

2002, p. 44-45) 

 

O uso da regra dos terços para estabelecer a organização dos elementos é evidente. E, 

pelo fato de deixar o miliciano em primeiro plano, com o corte em que dá ênfase a arma e um 

grande destaque para a sombra do mesmo perante o povo, entende-se que a partir da 

linguagem estética, o fotografo compôs uma imagem que ressalta a superioridade do rebelde 

em comparação aos civis.   

A ocasião retratada na imagem é de fato jornalístico, porém, entende-se que ao pensar 

e organizar os elementos, o criador usou prioritariamente do recurso estético. 

Se a fotografia não é o real, pelo menos ela o representa e, muitas vezes, de forma 

tão intensa que cria significações maiores até mesmo que os acontecimentos 

representados. Essa situação é possível por causa da cultura midiática que cria 

símbolos, ícones e que fornece indícios a partir do real. (ZANARDI, p 4, 2012). 

 

Segundo Zanardi (2012), a imagem pode criar sentidos em quem está a analisando. 

Desta forma, o espectador pode compreender o real significado de cada imagem. Na foto em 

questão, o valor estético é evidente mas, isso não quer dizer que ela não contenha informação, 

a composição e forma como foi elaborada fazem com que analisemos a postura de quem 

fotografa, de quem escolhe as fotografias nos jornais e meios de comunicação, e a real 

prioridade na hora de clicar. Imagens como a foto 2, estão se tornando cada dia mais comuns, 

fotografias baseadas em valores estéticos que produzem outros sentidos além de carregar 

apenas informação da maneira mais próxima da realidade.  
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É de se questionar até onde a reprodução – e repercussão – da fotografia de guerra 

terá peso sustentável, especialmente por transformar o horror em símbolo de 

veracidade, já que ela não garante ao público a possibilidade de outras informações. 

(CÓL E BONI, 2005, p. 45) 

 

 A imagem em questão informa, de uma maneira estetizante, cheia de medidas e 

referências oriundas da estética, as escolhas de lente, ângulo, enquadramento e o uso da 

sombra no centro da foto em perspectiva a população, tudo isso gera um sentido que pode ser 

real ou não para quem lê a fotografia. 
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FOTOGRAFIA 3 

 

Figura 17 - Combatentes do Exército de Libertação da Síria lutam contra jihadistas do Estado Islâmico em 

Dabiq, no norte da Síria. Foto: Nazeer al-Khatib / AFP 

 

Resumo analítico da fotografia 3 

FOTO 3  

Descrição do conteúdo 

informativo 

A fotografia jornalística 3 foi publicada na data de 16 de 

outubro de 2016, no site do jornal online G1. Utilizando 

a técnica fotográfica “silhueta”, ela mostra rebeldes e 

canhões ao pôr do sol. A foto foi captada em Dabiq, no 

norte da Síria. Na época da fotografia, os rebeldes sírios 

conseguiram, com o apoio da Turquia, retomar a cidade 

que tem extremo valor simbólico para o Estado 

Islâmico. Em conjunto com a fotografia em questão está 

a matéria jornalística, que tem como assunto principal a 

recuperação da cidade. A imagem é do próprio conflito 

que acontecera um dia antes da matéria ser veiculada. 

Linguagem fotográfica e 

Composição 

-Enquadramento: -Composição:  

A composição desta 
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Fotografia horizontal. 

-Plano/ Ângulo: 

O plano utilizado na captura 

da imagem é o plano 

Conjunto. Junto do plano, o 

fotógrafo optou por 

fotografar o objeto em 

ângulo contra-plongée. 

-Objetiva:  

Objetiva do grupo das 

normais, de metragem 50 

mm (milímetros). 

fotografia está atrelada ao 

uso da técnica de 

silhueta, que, sem 

enredar, é a técnica utiliza 

do contra luz para 

mostrar apenas o 

contorno do objeto 

fotográfico. A regra está 

aplicada ao rebelde que 

está com a mão para 

cima, onde também está o 

foco da imagem.  

Evidência do valor estético A evidência do valor estético desta imagem está 

aplicado ao uso da silhueta. 

 

Publicada no portal de notícias G1 em 16 de outubro de 2016, a Fotografia Jornalística 

3 retrata o conflito que tirou do estado islâmico o controle da cidade de Dabiq, localizada na 

região Norte da Síria. A fotografia em questão retrata a retomada da cidade, pelos rebeldes 

sírios, com apoio da Turquia. O confronto de retomada ocorreu no dia 15 de outubro, um dia 

antes da publicação da matéria pelo G1. 

O fotógrafo, optou por utilizar o enquadramento horizontal, junto da técnica de 

Silhuetas. Ao analisá-la, nota-se o horror e a violência a partir do contraluz de rebeldes e 

canhões em evidência. O enquadramento horizontal é considerado o mais usual dos 

enquadramentos. Quem analisa a imagem observa uma quantidade maior de elementos e de 

área de composição, consequentemente, mais informações.  

Fernandes (2010) afirma que o contraluz, que é comumente conhecido como silhueta, 

é bastante utilizado na fotografia de forma geral. Já na fotografia jornalística, que é a 

analisada nesta pesquisa, não é tão comum assim. A técnica consiste em utilizar a luz ao 

fundo do objeto principal a ser fotografado, revelando apenas o contorno deste, deixando que 

uma parte da foto fique mais escura que o restante da imagem.  

Como ângulo, o fotógrafo utilizou do contra-plongée. Neste ângulo há uma leve 
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inclinação da câmera em relação à imagem, ou seja, a captação ocorre de baixo para cima. A 

regra dos terços também está aplicada a composição desta fotografia e conta com um 

elemento de valor evidenciado da estética. 

Segundo Sousa (2004) o uso da silhueta ou do contraluz acaba por limitar as 

informações que poderiam haver no ponto escuro da imagem. Logo, podemos afirmar que 

quando se opta por usar desta técnica, fica evidente a preferência por uma fotografia de valor 

evidenciado em estética, ao invés do valor informativo. O valor informativo é reconhecido 

quando a imagem reúne o maior número de informações possíveis, visando a transmissão do 

valor real daquele acontecimento ou fato. Como afirma Sousa (2004, p.13): “Uma imagem 

fotojornalística, para ter sucesso, geralmente precisa de juntar a força noticiosa à forca visual. 

Só assim consegue, no contexto da imprensa, juntar uma impressão da realidade a uma 

impressão de verdade”.  

Buitoni (2011) complementa dizendo que a fotojornalística está vinculada aos valores 

informativos e a veiculação em periodicidade, além da relevância social, relação com a 

atualidade e caráter noticioso. 

Novamente, Sousa (2000, p. 12-13) afirma que o fotojornalismo é compreendido como 

a “atividade que pode informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, esclarecer ou 

marcar pontos de vista através da fotografia de acontecimentos e da cobertura de assuntos de 

interesse jornalístico”.  

Conclui-se, então, que a Fotografia Jornalística 3 é uma fotografia que tem em 

evidência o valor estético. Isso se constata por que ao utilizar da técnica contraluz, o criador 

abona parte dos elementos informativos daquela cena. E, conforme Zanardi (2012) associar a 

estética à fotografia é dar amplas possibilidades de criação, reflexão e análise sobre a imagem, 

independente do seu campo de aplicação.   

Assim, a imagem jornalística em questão depende da interpretação e reflexão de quem 

a lê para informar. Essa conclusão se dá pela escolha do fotógrafo ao utilizar o contraluz, 

provavelmente, buscando uma imagem que atrai mais espectadores pela estética do que pela 

informação.  
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FOTOGRAFIA 4 

 

Figura 18 - Homem anda de bicicleta perto de edifícios destruídos em Douma, na Síria. Foto: Sameer Al-

Doumy/AFP 

Resumo Analítico da Fotografia 4 

FOTO 4  

Descrição do conteúdo 

informativo 

A fotografia jornalística 4 publicada em 06 de maio de 

2017 no site do jornal online G1, mostra um homem em 

cima de uma bicicleta e mexendo em seu celular. A cena 

é próxima à edifícios destruídos em Douma, cidade 

tomada por rebeldes perto de Damasco. A pauta 

jornalística onde a fotografia foi utilizada é sobre a 

diminuição da violência na Síria. A razão para essa 

queda na violência seria um acordo feito entre Rússia, Irã 

e Turquia em vista de uma trégua duradoura. 

Linguagem fotográfica e 

Composição 

-Enquadramento: 

Horizontal. 

-Plano/ Ângulo: 

-Composição:  

A composição desta 

imagem mostra, em meio 

aos destroços da guerra 
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O plano utilizado na captura 

da imagem é o Plano 

Conjunto. O ângulo de 

captura da fotografia é um 

ângulo normal.  

-Objetiva:  

Objetiva do grupo das 

normais, de metragem 50 

mm (milímetros). 

civil que ainda está em 

andamento, um homem 

em cima de sua bicicleta 

e mexendo em seu 

celular. Além disso, o 

fotografo utilizou os 

pilares de um dos prédios 

destruídos para emoldurar 

a fotografia, 

centralizando o ciclista 

exatamente no meio da 

imagem. 

Evidência do valor estético A evidência do valor estético desta imagem está nos 

pilares que emolduram a cena.  

 

Publicada no site do G1 em 06 de maio de 2017, a fotografia jornalística 4 apresenta 

uma cena urbana catastrófica que é consequência da guerra e dos bombardeios. Mas nela 

também percebe-se uma possível tranquilidade em meio a tanto horror e caos que ainda vivem 

os Sírios, na cidade de Douma. 

A fotografia escolhida para compor a matéria do portal G1 sobre a diminuição da 

violência na Síria foi registrada no mesmo dia em que ela foi veiculada no portal e utiliza a 

imagem como exemplo de tranquilidade no País, após acordo entre países para a diminuição 

da violência na Síria.  

Essa fotografia, que tem enquadramento horizontal, mostra com evidência o horror e a 

gravidade da situação em que esteve e está a Síria: o horror e a violência a partir dos 

escombros de uma parte da cidade mostram o quão terrível foram os ataques. No 

enquadramento horizontal, o leitor da imagem lê a fotografia com uma quantidade maior de 

elementos e de área de composição, consequentemente com mais informações.  

Conforme Guran (2002), o enquadramento é um recorte da realidade através do visor 

da câmera.  Existem dois tipos de enquadramentos: o vertical e o horizontal. Na fotografia o 

mais usual é o horizontal, por ter uma área mais ampla, logo, mais informações. O 

enquadramento é um dos elementos da linguagem fotográfica que mais ajudam a construir a 
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fotografia. Sousa (2002), afirma que:  

O enquadramento corresponde ao espaço da realidade visível representado na 

fotografia. Como é óbvio, é o fotógrafo que dita o enquadramento. Se a uma 

fotografia amputarmos parte do seu espaço visual, falamos em reenquadramento. 

SOUSA (2002, p. 78)  

 

O ângulo escolhido para esta imagem foi o normal, que é quando a imagem é 

fotografada na linha natural dos olhos de quem está com a câmera. Segundo Sousa (2002, p. 

79), o plano normal é quando a tomada da imagem faz-se paralelamente à superfície, 

“oferecendo uma visão “objectivante” sobre a realidade representada na fotografia”. 

A objetiva utilizada, provavelmente, é uma lente do grupo das normais. Considera-se 

assim as lentes de 50 mm, que, conforme SOUSA “Objectivas normais - São as objectivas 

com distância focal de 50 mm, assim designadas porque os efeitos da sua utilização se situam 

num ponto intermédio entre os efeitos de utilização de uma teleobjectiva e os de uma grande-

angular” (2002, p. 44) 

A regra dos terços também está aplicada a composição desta fotografia, porém o que 

está ocupando o espaço dos terços direito e esquerdo, são os pilares que formam a moldura 

onde centraliza o civil Sírio. O uso dos pilares em segundo plano com moldura deixa claro 

que o fator principal na composição da imagem foi o valor estético. Isso pode mostrar que a 

forma como está sendo realizada a fotografia, propicia-se a entender que a o embelezamento 

da imagem foi premeditado pelo autor.  

A utilização de molduras na fotografia é natural por questões óbvias de 

embelezamento, não é algo muito utilizado no meio jornalístico atualmente, mas vem 

crescendo como forma de melhorar a composição de imagens como as de guerra, no caso da 

foto em análise. 

Na imagem 4 o foco principal para quem a lê é o ciclista, isso se deve à moldura dos 

pilares, do solo e do teto do prédio que carregam o olhar para o centro da imagem. Sousa 

explica que: 

O ser humano é fisiologicamente incapaz de prestar atenção simultânea a todos os 

estímulos de uma estrutura complexa, como o são a generalidade das fotografias. 

Assim, apenas alguns desses estímulos conseguem ser abarcados pela atenção num 

determinado momento. O fotojornalista deve, deste modo, privilegiar sempre uma 

zona da imagem que funcione claramente como foco de atenção, e que deve ser, 

obviamente, o motivo principal. (SOUSA, 2002, p. 84) 

 

Guran (2002) diz que a fotografia, assim como outra atividade de criação, tem que 
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responder a duas questões básicas que conceituam o conteúdo e a condição de criação, sendo 

elas a evidência da foto em transmitir com clareza uma determinada informação. Só assim a 

fotografia pode ser considerada boa e eficiente, para o autor. 

A linguagem fotografia que é concebida a foto 4 é baseada em elementos de 

informação como estudamos na linguagem de uma fotografia jornalística, mas como os 

autores acima vão explicando e foi falado ao longo desta pesquisa, essa imagem está muito 

atrelada a uma fotografia esteticamente elaborada. “O esteticismo é um processo de conotação 

que consiste na exploração estética da fotografia ao ponto de ela se assemelhar à pintura. O 

pictoralismo, primeiro movimento fotográfico da história, fazia até desse objectivo a sua 

razão de ser” (SOUSA, 2002, p. 100). 

 Logo entende-se que esta imagem foi elaborada por critérios estéticos, não excluindo 

suas informações mas, deixando claro que a intenção de transmitir a informação foi colocada 

depois do fato de gerar uma imagem, onde o leitor fizesse uma leitura estética e não somente 

informativa.  
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5        CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 O jornalismo está mudando e este fato tem se demonstrado de diversas formas e 

exemplos. Entre eles a visível valoração da estética em detrimento à informação em 

fotografias jornalísticas de todos os estilos e nas editorias. Também a guerra, com seus 

conteúdos difíceis, como violência, morte, miséria e horror, tem sido registrada com certa 

elaboração estética a partir da linguagem fotográfica e da forma como o conteúdo é 

organizado no enquadramento fotográfico, demonstrando certo embelezamento de 

acontecimentos que até então não eram assim tratados pelo campo e seus profissionais. 

 Para esta discussão o presente trabalho trouxe a guerra da Síria no site G1 em 

fotografias jornalísticas por ele noticiadas, tendo como problema de pesquisa norteador do 

tema de desenvolvimento deste TFG: como a estética do horror é construída em fotografias 

jornalísticas da guerra da Síria e publicadas no referido site; e qual o valor informativo 

prevalece nas imagens fotográficas desta cobertura em específico. 

Os autores trabalhados formaram os conceitos que permearam o embasamento teórico 

necessário para esta pesquisa, como a fotografia, fotografia jornalística e a sua linguagem, a 

informação como valor advindo do campo jornalístico, a estética e a estética do horror, 

contribuindo para a organização das ideias e tensionamentos propostos pelos mesmos. 

Percebeu-se que as mudanças no fazer jornalístico, que têm afetado a produção 

fotográfica deste campo, são frutos de diversas situações e reformulações externas ao próprio 

campo, mas que o afetam de forma contundente, como as novas tecnologias e as amplas 

possibilidades para a fotografia, as redes sociais e a relação com jornalismo como um todo, as 

crises econômicas, o tempo e o momento das culturas e sociedades e a valoração do sujeito 

jornalista e sua produção.  

Especificamente as redes sociais e os prêmios da área do jornalismo têm, cada qual 

com suas particularidades, grande interferência no que tange à aceitação, à circulação e à 

preferência pelas fotografias jornalísticas de elevado valor estético, contribuindo para uma 

cultura de consumo e de produção de fotografias de informação com características de 

elevada evidência estética. Pergunta-se, diante de imagens onde a morte, a violência e o 

conflito são o tema, como a informação destes acontecimentos são experimentados pelos 

leitores diante da face estética ressaltante? Como a informação jornalística se apresenta em 

fotografias factuais que têm na expressão estética sua mais valia? 

A presente pesquisa buscou em seu referencial teórico embasar as análises para 
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compreender as mudanças que vêm sofrendo as fotografias de guerra, em especial as da 

guerra da Síria. Sendo assim, foram selecionadas quatro imagens para serem analisadas. 

Devido à dificuldade em buscar imagens de publicações mais antigas no site do G1, foram 

selecionadas imagens entre fevereiro de 2016 e maio de 2018.  

O que pôde se constatar neste estudo foi que essas mutações sofridas pela fotografia 

jornalística, já vêm sendo notadas e estudas por pesquisadores. A fotografia, por ser oriunda 

da pintura, por si só, já é baseada em estética e simetrias, e no jornalismo de guerra, em 

particular, a preocupação principal dos fotógrafos até certo período era a criação de imagens 

que informassem, deixando em segundo plano, ou até nem era pensado, o valor estético 

evidenciado na composição. Nas fotografias atuais como as desta pesquisa, notamos uma 

inversão nos valores na hora de fotografar e publicar as imagens com forte teor de violência, 

morte e cenas de horror. 

A ideia do fotojornalista ou da escolha desta imagem pela empresa jornalística é uma 

incógnita até este momento. A dúvida é se tanto o fotógrafo quanto a empresa que veicula o 

material, quer informar e sensibilizar os leitores a partir de uma informação fotografiaca mais 

bem elaborada.  

Foi constado que há uma super valoração da estética do horror em fotografia de 

guerra, em especial a da Síria por ter sido escolhida para esta pesquisa, em materiais 

utilizados pelo portal de notícias G1. De fato, a fotografia como foi analisada não deixa de 

informar, mas esse questionamento exige uma pesquisa mais profunda, para que com dados e 

uma pesquisa mais profunda no campo, justifique e encontre uma resposta melhor embasada 

sobre a intenção de quem criou a imagem e de quem a utilizou. 
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