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Tirar uma foto é como reconhecer um
evento. Naquele exato momento você
organiza as formas que vê para expressar e
dar sentido ao evento. É uma questão de pôr
o cérebro, o olho e o coração na mesma
linha de visão. É uma forma de viver.
Henri Cartier-Bresson
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RESUMO

Dentro do panorama teórico da semiologia discursiva (Análise do Discurso), esta dissertação
de mestrado busca compreender os mecanismos acionados na produção de sentido dos
discursos não-verbais presentes na comunicação de massa. Para tanto, a análise concentra sua
atenção no discurso fotojornalístico e em sua contribuição para o desenvolvimento de uma
relação entre o veículo de imprensa e seu público leitor. Além disto, através de um estudo de
caso baseado no jornal “A Tarde”, a presente pesquisa propõe linhas gerais para o
desenvolvimento de uma metodologia de análise das fotografias de imprensa e busca
evidenciar os elementos enunciativos atuantes no fotojornalismo. Assim, no último capítulo
da dissertação, a partir de um corpus composto por edições publicadas entre junho de 2002 e
maio de 2003, o trabalho detalha alguns traços enunciativos recorrentes nas fotografias do
jornal “A Tarde”, delineando a participação destas imagens no posicionamento discursivo do
periódico analisado.

Palavras-chave: Fotografia e discurso, fotojornalismo, semiologia.
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ABSTRACT

In the theoretical landscape of discursive semiology (Discourse Analysis) this dissertation
tries to understand the mechanisms involved in the production of meaning of the non-verbal
speeches in the mass media communication. To do so, the analysis focuses its attention in the
photo-journalistic speech and in its contribution for the development of a relationship between
the press media and its readers.
Besides that, through a case study based on the “A Tarde” news paper, the present research
proposes some general lines to develop an analytical methodology of news photography and
points out the working elements in photo journalism. Thus, in the dissertation’s last chapter,
starting from a body of work composed of editions published between June of 2002 and May
of 2003, the thesis points out some recurring illustrative traits very often presents in A Tarde´s
photographs, delineating the participation of those images in the discursive positioning of the
news paper analysis.
Key Words: photography and Discourse — photo journalism — semiology.
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1

INTRODUÇÃO

Há mais de um século e meio o homem presencia a crescente multiplicação da imagem
fotográfica em diversos suportes. Mesmo passados quase 178 anos de sua abertura à livre
exploração comercial, ainda não dominamos perfeitamente este processo de significação,
principalmente em relação à sua leitura. Mas isto parece de nenhum modo inibir o consumo
simbólico e cultural da fotografia, haja vista as formas com que se inseriu em nosso cotidiano
— seja na comunicação de massa (jornalismo, publicidade e moda), como lugar de memória
(nas imagens de família, por exemplo), ou mesmo para fins científicos.
É verdade que entre as primeiras fotografias produzidas por Daguerre e Niépce e o que
se tem hoje há uma considerável diferença. Entretanto, o surgimento da fotografia não se
resume ao aparecimento das primeiras imagens técnicas, mas aponta-nos para uma nova
maneira de ver e pensar o mundo (SAMAIN, 1998). Nesta perspectiva, interessa-nos muito
mais discutir o fotográfico — este estado do olhar e do pensar o mundo, desencadeado pela
imagem fotográfica — do que dedicar nossos esforços à própria evolução técnica e
tecnológica da fotografia.
Quando falamos sobre o fotográfico, estamos nos referindo ao espanto mesmo que
Barthes descreve em A Câmara Clara (1980), ao ver Jerônimo, primo de Napoleão, em uma
fotografia: “Vejo os olhos que viram o Imperador”. É este efeito de sentido posto em
funcionamento

pela

imagem

fotográfica

que

interessa-nos

compreender,

quando

interrelacionado com o discurso jornalístico e as suas condições de reconhecimento.
Entender a evolução do dispositivo fotográfico — não apenas em sua dimensão
técnica, mas também, e principalmente, na sua apropriação pelo conjunto da sociedade — é
questão indispensável para explicar adequadamente os motivos que levam a imprensa a
incorporar em suas páginas esta categoria de imagens e, em boa medida, ajuda-nos a explicar
ainda melhor a importância atual do fotojornalismo.
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Assim, a necessidade da informação visual — o elemento informativo próprio da
imagem técnica, fotoquímica e mecanizada — enquanto complemento à informação do texto
verbal jornalístico e a constante necessidade de expansão comercial da imprensa explicam (e
justificam) o interesse que os primeiros jornais tiveram em dar a seus leitores o dado visual da
notícia, de levá-los “o mais próximo possível dos acontecimentos”. Não é injustificado, então,
que os primeiros veículos impressos que reconheceram os valores potenciais da fotografia e
investiram na tecnologia necessária (o que na época representava altos custos) saíram na
frente e perceberam um grande aumento em suas vendas, superando, assim, boa parte da
concorrência.
Atualmente, com a evolução das tecnologias de impressão em grande escala, a
imagem fotográfica já está bastante integrada ao jornal impresso, sendo comum também sua
impressão em cores. Com isso, não cabe mais falarmos apenas no diferencial que a
informação fotojornalística confere ao suporte, nem somente no caráter de autenticidade que
agrega ao discurso jornalístico. É necessário observar o processo de significação estabelecido
pela fotografia de imprensa e como ele contribui para a conformação de um posicionamento
discursivo, pois é nesta dimensão do discurso jornalístico — através de seus traços
enunciativos sistemáticos — que o suporte propõe (ao leitor) o seu lugar no interior da relação
discursiva.
Ou seja, a relevância das questões lançadas neste estudo justificam-se pela importância
em determinarmos quais os elementos do jornalismo impresso estão envolvidos neste jogo de
sentidos — mais especificamente, como o fotojornalismo está envolvido no posicionamento
discursivo de um suporte impresso. Em síntese, trata-se da importância de evidenciar a
dimensão enunciativa (e como ela funciona nas imagens fotográficas de imprensa), do
jornalismo impresso, pois é a partir daí que poderemos compreender melhor as relações entre
leitores e suporte.
Desta forma, a problemática abordada por nós pode ser dividida em dois planos. Em
uma dimensão mais ampla, procuramos discutir as relações entre imagem e signo lingüístico,
dentro panorama teórico da Análise de Discurso. Ou seja, preocupa-nos estudar a imagem
fotográfica (e sua interação com o verbal) e as ferramentas de análise disponíveis no interior
da semiologia discursiva. Em uma dimensão mais restrita, interessa-nos observar como o
fotojornalismo está inserido no posicionamento discursivo do jornal impresso (em outras
palavras, como a discursividade do fotojornalismo estabelece sentidos que participam do
posicionamento do jornal) e de que maneira ele contribui, em última instância, para a
conformação de uma relação contratual entre o suporte e seu conjunto de leitores. Desta
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maneira, inserimos este estudo na discussão acerca das relações que existem entre as diversas
matérias significantes no interior do discurso do jornalismo impresso, dando ênfase à imagem
fotojornalística e ao posicionamento discursivo do suporte.
A fim de entender melhor a interdependência que existe entre as imagens fotográficas
de imprensa e o posicionamento discursivo de um suporte, propomos neste estudo a
compreensão do fotojornalismo como gênero de discurso de imprensa, a busca de elementos
que permitam uma análise da enunciação fotojornalística e o desenvolvimento de uma
proposta metodológica que permita uma análise das fotografias de imprensa. Desta forma, a
pesquisa está estruturada em quatro parte, tendo os seguintes objetivos e temas centrais:
No primeiro capítulo, fazemos uma análise dos estudos sobre a imagem fotográfica,
relacionados com o campo da comunicação social. Discutimos ainda as possibilidades, a
viabilidade e os ganhos de um estudo da imagem sob a luz os princípios semiológicos da
Análise do Discurso e, nesta perspectiva, traçamos linhas gerais sobre a aplicação das teorias
da enunciação e a imagem fotográfica, dentro da perspectiva dos discursos de Eliseo Verón —
modelo analítico que é a base para os estudos de posicionamento dos suportes de
comunicação de massa, especialmente o jornal impresso.
Aqui, nossos objetivos são: destacar a importância e os ganhos de uma visão
discursiva dos fenômenos da comunicação; evidenciar os elementos pertinentes — conceitos,
abordagens e pressupostos teóricos — a uma análise discursiva da imagem fotográfica de
imprensa; e por fim, destacar os aspectos próprios da imagem que permitam compreender o
funcionamento da enunciação no discurso fotojornalístico.
Já no segundo capítulo, nosso objetivo principal é desenvolver uma compreensão do
fotojornalismo enquanto gênero de discurso e matéria significante no interior do jornal
impresso. Para tanto, propomos pensar a partir de uma evolução social da fotografia, que
aborde desde o contexto sócio-histórico que antecede o surgimento do dispositivo, passando
pelo desenvolvimento da técnica e sua incorporação às práticas sociais da Europa do século
XIX, até chegar ao momento em que encontramos a convergência entre jornalismo impresso e
imagem fotográfica. Assim, temos não apenas o desenvolvimento tecnológico da fotografia,
mas uma compreensão de sua apropriação social, que permiti-nos dar base para uma definição
do fotojornalismo enquanto gênero de discurso social.
No capítulo três, cabe-nos a tarefa de desenvolver uma proposta para análise do
fotojornalismo, de maneira a contemplar suas dimensão verbal (título, matéria, legenda e
outros) e não-verbal (a própria fotografia). A fim de evidenciar a influência do verbal na
produção de sentido, optamos por utilizar noções como fixação e relais (BARTHES,1961).
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No caso da análise dos elementos internos da imagem, a matéria não-verbal, decidimos
agregar aos estudos em Análise do Discurso alguns conceitos desenvolvidos por Gombrich,
como estereótipo, padrão visual e princípio do etc, entre outros. Assim, nosso objetivo central
neste capítulo é traçar linhas gerais para um método sensível ao estudo discursivo do
fotojornalismo, que o compreenda na sua relação com as demais matérias significantes
presentes no jornal impresso.
Então, a partir deste referencial teórico, no quarto capítulo, desenvolvemos um estudo
de caso sobre o jornal “A Tarde”, periódico impresso de maior circulação na capital baiana.
Desta forma, objetivamos aqui observar o comportamento de suas imagens de imprensa (e
suas relações com o texto verbal) e determinar alguns traços enunciativos recorrentes,
principalmente nas fotografias de primeira página.
Com isso, o presente trabalho busca lançar algumas contribuições na convergência
entre a Análise de Discurso e o estudo da imagem nos meios de comunicações de massa,
considerando o campo da Comunicação Social e o repertório conceitual que lhe é caro.
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Um dia, há muito tempo, dei com uma
fotografia do último irmão de Napoleão,
Jerônimo. Eu me disse então, com um
espanto que jamais pude reduzir: “Vejo os
olhos que viram o imperador”.
Roland Barthes.
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2

2.1

FOTOGRAFIA E SIGNIFICAÇÃO: ABORDAGENS TEÓRICAS

HISTÓRICO SOBRE OS ESTUDOS EM FOTOGRAFIA

Surgindo na segunda década do séc. XIX, a fotografia não apenas dá à sociedade de
sua época uma maneira de ver o mundo com mais riqueza de detalhes, mas antes, inaugura
uma nova forma do homem se relacionar com o mundo das representações, abrindo espaço a
toda uma série de dispositivos de produção de imagem  cinema, vídeo, holografia e outros.
Esta abertura que a fotografia estabelece vai além do seu nível de produção (com a criação de
objetos-imagens) e instaura uma nova ordem de pensamento sobre o mundo que, com a rápida
evolução tecnológica dos materiais fotográfico e dos suportes de comunicação imprensa,
ganha o gosto popular e passa a ser largamente consumida nos grandes centros urbanos da
Europa. Vê-se, então, a fotografia sair dos círculos científicos e (incentivada pelo grande
desenvolvimento industrial e tecnológico) adentrar à vida cotidiana do europeu, sendo
amplamente requisitada tanto pela nobreza decadente, como pela pequena burguesia.
Entretanto, esta democratização que a fotografia promove no consumo das imagens é,
por muito tempo, objeto de discussões apenas nos círculos das ciências ditas exatas, como a
física e a química, e no seu campo comercial. Somente em meados do séc. XIX vemos os
primeiros comentários e críticas sobre a fotografia, enquanto objeto de consumo cultural e
social. Nesta fase, predomina o debate acerca da oposição entre fotografia e pintura, onde a
imagem fotográfica é muitas vezes combatida como uma imitação banal do real, que não faz
qualquer apelo aos valores artísticos daqueles que as produzem. Este tipo de comentário, que
vê na fotografia uma arte menor  obra de uma máquina e não da sensibilidade humana ,
tem em Charles Baudelaire um de seus grandes representante (DUBOIS, 1994).
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Tal posicionamento, que marca uma parcela considerável dos discursos da época, vai,
posteriormente, influenciar tanto a evolução da pintura, como da própria fotografia. No caso
desta última, surge uma tendência que prima por retirar da fotografia o seu “peso de real” 
ou seja, o caráter exaustivamente realista da representação fotográfica , na tentativa de
agregar-lhe uma textura pictórica. Neste sentido, existiam diversas fórmulas e efeitos para
interferir materialmente na fotografia, além da própria temática adotada. Esta corrente de
fotógrafos que perseguiam um status de arte para a fotografia marcou, assim, no final do séc.
XIX e início XX , o Pictorialismo Fotográfico.
Esta etapa inicial, então, tem como ponto principal de suas preocupações o lugar da
fotografia em relação à arte e, mais especificamente, em relação à pintura. Neste momento de
consolidação do fazer fotográfico enquanto prática social e artística, não encontramos muitas
pesquisas e discussões que investigassem a imagem fotográfica e seus processos de
significação. Somente com a incorporação da fotografia pelos meios de comunicação
impressos (o que toma força nas primeiras décadas do séc. XX) e com os primeiros passos da
semiologia (período que engloba as décadas de 50 e 60 do séc. XX), é que presenciamos os
avanços iniciais nos estudos da significação fotográfica.
Consequentemente, percebemos que os estudos em fotografia (seu cruzamento com os
mídias e seus processos de significação) acabam por herdar as bases teóricas da semiótica
peirceana, conhecida também como pragmática, e da semiologia estruturalista, de origem
européia. Esta predominância é bastante clara quando observamos aquelas pesquisas que
marcaram os estudos da imagem fotográfica, sendo fundamentais para diversos avanços
teóricos subsequentes. Assim, temos o célebre texto Ontologia da Imagem Fotográfica, de
André Bazin (1945); duas importantes contribuições de Roland Barthes: A Mensagem
Fotográfica (1961) e A Retórica da Imagem (1964), ambas publicadas em Communications; e
as três reflexões teóricas mais relevantes no estudo da imagem fotográfica, a saber: A Câmera
Clara, de Barthes (1980), O Ato Fotográfico, de Philippe Dubois (1983) e A Imagem
Precária, de Jean-Marie Schaeffer (1987). Além de trazerem os fundamentos da semiologia
(tanto peirceana, como estruturalista), algumas destas obras carregam a influência (e os
problemas) da lingüística, uma vez que, enquanto ciência nascente, a semiologia buscou
legitimar-se com o apoio da lingüística (VERON, 1983).
Entre as diversas marcas que a lingüística estruturalista deixou nestes trabalhos,
podemos citar a tendência de um estudo do não-verbal (as imagens) que pressupõe a sua
passagem pela linguagem verbal (SOUZA, 1998b). Assim, tais estudos acabam por abordar o
processo de significação visual da mesma maneira que se faz com o signo lingüístico e, com
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isso, ignoram a materialidade própria dos sistemas que operam com imagem. Ou seja,
negligenciam os seus elementos específicos, tais como: profundidade, cor, sombra, textura,
extensão, etc. Além disso, estes trabalhos concentram o foco de suas discussões
exclusivamente no objeto significante. Temos, então, uma redução de fatores importantes que,
mesmo estando fora da imagem, são de extrema importância à compreensão dos processos de
interpretação e produção de sentido. Assim, vemos o aprofundamento de uma análise interna
(e fundamentada no elemento lingüístico) da imagem, em detrimento da relação que se
estabelece entre imagem e leitor e destes com o contexto de comunicação.
Esta última característica  influência marcante nos estudos das grandes obras
literárias  é notada em dois importantes artigos sobre a fotografia: A Mensagem Fotográfica
e A Retórica da Imagem. No primeiro texto, publicado na edição inaugural de
Communications (1961), Barthes aborda as fotografias de imprensa e lança as primeira bases
da autonomia estrutural da imagem fotográfica. Partindo de uma noção bastante tradicional da
comunicação, ele propõe entendermos a mensagem fotográfica em três partes: emissão, canal
e recepção. A primeira e a última etapas (emissão e recepção) estariam no domínio dos
estudos sociológicos, enquanto a mensagem mesma demandaria um outro método, mais
específico, de ordem semiológica. Barthes coloca, ainda, que, apesar da imagem fotográfica
ter suas características específicas, ela não se encontra isolada. Sua estrutura está em relação
com as demais estruturas (no caso a lingüística, que compõe o material verbal do suporte
jornalístico impresso  legenda, lead, título, etc.) que formam o todo da mensagem
jornalística. E, seguindo esta perspectiva, o autor de A Mensagem Fotográfica coloca a
questão, aparentemente paradoxal, de uma “mensagem sem código”: para Barthes o poder
analógico da imagem fotográfica promove uma relação direta entre o significante e seu
significado; o significante adere ao significado de tal forma, que não há a necessidade de um
terceiro elemento de conexão, o código. Em decorrência disto, quando nos deparamos com
uma fotografia, temos a impressão de olharmos o próprio objeto, ignorando, assim, a
representação fotográfica.
Embora Barthes considere a pertinência de um estudo da emissão e da recepção,
percebemos que ele não relaciona estas questões com o problema da produção de sentido e a
interpretação da fotografia de imprensa. Além disso, apesar dele afirmar que “a estrutura da
fotografia não é uma estrutura isolada” (p. 304), o seu método propõe que nos concentremos
em cada uma das estruturas, separadamente. Estas características no trabalho de Barthes
(influência clara de um estruturalismo lingüístico) também podem ser encontradas no seu
artigo de 1964, publicado em Communications e intitulado A Retórica da Imagem. Neste
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artigo, a tendência em segmentar o objeto em partes menores é explicita. Isso nos traz,
novamente, à questão do risco de perda das sutilezas próprias do objeto analisado, uma vez
que o processo de interpretação não ocorre de maneira estanque, onde o leitor apreende
separadamente texto e imagem, para, em seguida, atribuir-lhe um sentido.
Por mais que este segundo artigo de Barthes traga alguns problemas presentes também
no texto de 1961, aqui, em A Retórica da Imagem, ele explora (e avança) o seu modelo
teórico de discussão da imagem fotográfica, de modo a demonstrar mais claramente sua tese.
Enquanto no primeiro artigo, A Mensagem Fotográfica, o semiólogo e lingüista analisa a
fotografia de imprensa, neste outro trabalho ele toma como objeto a fotografia publicitária
para discutir a relação entre sentido e imagem. Seguindo esta perspectiva, Barthes retoma as
observações feitas no texto anterior e, a partir de uma peça publicitárias das massas Panzani,
segmenta o processo de significação em três partes, a saber: (a) a mensagem lingüística, (b) a
mensagem denotativa e (c) a mensagem conotativa.
Em (a) está a parte verbal da comunicação publicitária: legenda informativa, título do
anúncio e outras informações verbais que possam estar no interior da imagem, presentes no
“real” da cena fotografada. Como podemos perceber, (a) demanda basicamente um
conhecimento lingüísticos para sua compreensão, não pertencendo estritamente à imagem,
mas antes, ao contexto geral da comunicação. No caso de (b) e (c), a substância é estritamente
não-verbal, tratando da fotografia mesma. Assim, a mensagem denotativa (b) engloba o nível
analógico da imagem fotográfica, que explora o grande poder de semelhança que possui o
dispositivo fotográfico. Como nos mostra Barthes, a mensagem denotativa é aquela que
reponde a pergunta “o que é isso?”. Trata-se da dimensão fotográfica que não necessita de um
código para que se estabeleça sua interpretação; a grosso modo, a mensagem denotativa é a
descrição do “real” presente na cena. Para além de (b), que se encerra na analogia da imagem
fotográfica, há uma mensagem conotativa (c). Nela podemos encontrar um conteúdo
simbólico e ideológico da fotografia, uma vez que a produção e circulação da comunicação de
imprensa se dá sob diversas coerções do campo comunicacional e em um contexto cultural
específico. Desta forma, o que possibilita este nível conotado da mensagem fotográfica é uma
certa reserva de elementos significantes, de caráter simbólico, depositados na história e na
cultura.
Além disso, ainda em A Retórica da Imagem, Barthes estrutura a denotação e a
conotação da imagem fotográfica em dois níveis: na base da fotografia tem-se a mensagem
analógica  perceptual e contínua  e, construindo-se sobre o nível denotativo, tem-se a
mensagem conotada  cultural e descontínua, pois os signos da conotação encontram-se
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isolado no interior da imagem. E, relacionado-se com estes dois níveis (que formam a
mensagem não-verbal propriamente dita), o autor aproxima um terceiro nível, o da mensagem
de natureza lingüística, o texto verbal. Neste caso, Barthes diz que a relação entre texto e
imagem pode se dar de duas maneiras: fixação e relais. A fixação ocorre quando o texto tem a
função de conduzir a interpretação da imagem, balizando o leitor entre os inúmeros sentidos
que podem ser atribuídos à fotografia, diminuindo, assim, sua polissemia. Já a função de
relais, bem mais difícil de ocorrer com imagens fixas, acontece quando a relação entre texto e
imagem é de complementaridade. Ou seja, o sentido da mensagem é construído pela
contribuição de ambas as partes, num plano mais amplo, ligado a uma narrativa ou diegese
(retomaremos este assunto no capítulo 3).
Apesar das críticas que podem ser feitas aos estudos de Barthes (algumas delas muito
em função de sua influência estruturalista), pensamos que seu modelo de análise  expresso
nestes dois artigos da década de 1960  traz algumas contribuições de extrema relevância às
pesquisas em imagem fotográfica de uma maneira geral e, principalmente, quando a intenção
é trabalhar com a fotografia no contexto dos mídias, onde é muito raro encontrarmos a
fotografia fora de uma relação texto e imagem. Além dessas pesquisas desenvolvidas no
período de consolidação da semiologia, Barthes oferece-nos um outro trabalho de grande
importância neste campo e que, até os dias atuais, é leitura obrigatória aos pesquisadores em
imagem fotográfica. Trata-se de A Câmara Clara – nota sobre a fotografia, seu último livro,
publicado em 1980, a pedido dos Cahier du Cinéma.
Nesta obra de Barthes o leitor não irá encontrar uma teoria da significação fotográfica,
tampouco um trabalho nos moldes estritamente acadêmicos. Aqui o autor nem mesmo propõe
um objeto específico, um corpus de análise devidamente delimitado, mas opta por tomar
como fonte de discussão algumas fotografias escolhidas dentro de critérios bastante pessoais;
ele inclui imagens de fotógrafos consagrados  como Alfred Stieglitz, Richard Avedon,
Nadar, Mapplethorpe, André Kertész e outros  e também fotografias particulares, como as
de sua mãe. Em A Câmera Clara  onde o semiólogo escreve sempre em primeira pessoa,
com um estilo solto, à maneira de um ensaio  Barthes preocupa-se fundamentalmente em
aprofundar uma ontologia da imagem fotográfica: “...eu queria saber a qualquer preço o que
ela [a fotografia] era ‘em si’, por que traço essencial ela se distinguia da comunidade das
imagens” (p. 12).
E, nesta perspectiva, Barthes abre o livro com uma discussão que nos dá uma
dimensão de suas indagações sobre a imagem fotográfica: “Um dia, há muito tempo, dei com
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uma fotografia do último irmão de Napoleão, Jerônimo. Eu me disse então, com um espanto
que jamais pude reduzir: ‘Vejo os olhos que viram o imperador’.” Assim, deparamo-nos com
uma observação feita por ele anos antes, ainda em A Retórica da Imagem, que diz respeito à
aproximação estrema que há entre a fotografia e seu referente, de tal forma que, ao olharmos
para a imagem fotográfica, não vemos a fotografia, mas o objeto mesmo. Dentro de suas
conclusões, o autor concebe a fotografia como a marca daquilo já foi, do fato ou coisa que
“esteve lá” e que, graças à mágica do dispositivo fotográfico, é congelado e lançado ao
infinito. Ou seja, a fotografia é a denuncia do tempo passado, da morte, de tudo que já foi,
mas que, por algum motivo, não é mais, não pode se repetir; nas palavras de Barthes: “o
Particular absoluto, a Contingência soberana”.
A fim de justificar sua abordagem, Barthes distingue três possibilidades de estudo da
fotografia: fazer, suportar e olhar. A primeira abordagem, o fazer, refere-se à prática do
fotógrafo (que o autor chama de Operator); a segunda, o suportar (que o autor chama de
Spectrum), refere-se ao ato de nos colocarmos diante da câmera, de nos fazermos imagem; a
terceira, o olhar (que o autor chama de Spectator), refere-se à nossa prática de ver e consumir
imagens fotográficas em livros, jornais, revistas, cartazes, etc. Isto posto, Barthes abstém-se
de discutir sob o ponto de vista do Operator, uma vez que não era fotógrafo, nem mesmo
amador. Sua abordagem, então, tem início nos outros dois referenciais: o sujeito olhado e o
sujeito que olha.
Por mais que A Câmara Clara seja uma obra de caráter pessoal, onde Barthes parte de
observações de sua vida particular, várias são suas contribuições no sentido mesmo de uma
fenomenologia da fotografia. É bem verdade que, do ponto de vista das questões próprias da
fotografia no contexto dos mídias, este último livro de sua obra não traz muitos avanços.
Contudo, num plano mais geral, mais próximo de uma filosofia da linguagem, suas
observações são pertinentes. E, em certos aspectos, podemos dizer que Barthes antecipa
questões relevantes na distinção que se pode fazer entre a fotografia e as outras formas de
imagens, como é o caso desta passagem: “...um retrato pintado, por mais semelhante que
seja, não é uma fotografia” (p. 25). Aqui Barthes sinaliza para uma definição da fotografia
ancorada não mais no seu poder de semelhança  na sua iconicidade , mas antes, na
relação que a fotografia estabelece com seu referente  na sua indicialidade; definição esta
que será muito bem explorada por Philippe Dubois, em seu livro de 1983, O Ato Fotográfico.
Nesta obra fundamental aos estudos em fotografia  vista pelo próprio autor como
pós-estruturalista e claramente fundamentada na noção peirceana índice , Dubois traz

21

algumas contribuições ao entendimento da imagem fotográfica em seu aspecto ontológico e
na sua relação com a história da arte (principalmente com a arte contemporânea). Dentre elas
podemos destacar a evolução do pensamento sobre dispositivo fotográfico e a sua concepção
da fotografia enquanto ato (de produção e recepção), com base na lógica que a faz ser, que a
distingue das outras imagens.
Com relação à evolução dos discursos sobre o dispositivo e seu valor dentro da
cultura, Dubois distingue três momentos (ou três pensamentos): o discurso da mimese, o
discurso da transformação do real e, por último, o discurso da fotografia como traço do real.
No discurso da mimese  que marca o século XIX  à fotografia é dado o lugar máximo da
imitação, da reprodução fiel e objetiva do real. Nesta época a concepção da fotografia era
baseada fundamentalmente no seu valor de ícone, na sua semelhança. Este foi o momento que
assistiu o rápido crescimento e popularização da fotografia, de tal forma que, em algumas
práticas sociais  principalmente o retrato , ela chega praticamente a substituir a pintura.
Acontece, assim, a proliferação dos estúdios de fotografia em Paris e a compulsão da pequena
burguesia em adquirir retratos fotográficos, dado que estes possuíam preços bem mais
acessíveis. Neste contexto  onde se viu com relativa rapidez os pintores substituírem a
palheta de cores pela parafernália do aparelho fotográfico  os discursos, muitas vezes
inflamados, opunham arte e fotografia. A arte, ao contrário da fotografia, era marcada pela
criação, pela força do imaginário, baseada no trabalho manual e artesanal, enquanto a
fotografia era caracterizada pela objetividade, sendo vista como uma simples cópia do real,
onde o trabalho do gênio humano era substituído pela ação fria da máquina. É, então, dentro
desta dicotomia que surgem discursos como o Baudelaire, condenando a ascensão da
fotografia em relação à pintura: “... É portanto necessário que ela [a fotografia] volte a seu
verdadeiro dever, que é o de servir ciências e arte, mas de maneira bem humilde, como a
tipografia e a estenografia, que não criaram nem substituíram a literatura...”.
Entretanto, com o passar do tempo, Dubois destaca a dominância de outra ordem de
discursos acerca da fotografia e, dominando uma parte do séc. XX, temos o discurso da
transformação do real. Neste momento a percepção da fotografia como essencialmente
marcada pela semelhança dá lugar a um pensamento diametralmente oposto, onde a imagem
fotográfica é vista como modificação e, algumas vezes, como deturpação do real. Podemos,
então, destacar entre as diversas manifestações deste momento aqueles discursos baseados nas
teorias da percepção e os claramente marcados pelo traço ideológico. No primeiro, caso
Dubois cita os trabalhos de R. Arnheim (1957), que elencam diversos elementos que fazem da
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fotografia não uma reprodução exata, mas uma modificação na aparência do real. Entre os
pontos destacados por Arnheim temos o enquadramento como elemento selecionador do que
será representado, a mudança do tridimensional (o objeto) para a superfície bidimensional da
fotografia, a redução cromática do real à escala tonal de cinzas que compõem a imagem
fotográfica em preto e branco e a exclusão dos demais sentidos, permanecendo apenas a
experiência visual ou visual-sonora (no caso do cinema). Ou seja, esta linha de pensamento
descaracteriza a reprodução do real, na direção de uma percepção parcial do real, tendo,
assim, uma certa modificação. No segundo caso, nas argumentações marcadas pela questão da
ideologia, Dubois traz-nos, entre outros, Bourdieu. O sociólogo propõe os argumentos
trabalhados por Arnheim  que reforçam uma redução em termos de cor e profundidade  e
também destaca a determinação imposta pelo enquadramento, uma vez que este indica os
aspectos do real e o momento exato que leitor da imagem terá acesso à cena. Além disso,
Bourdieu sustenta que a fotografia só é vista como o real objetivo por que foi determinado a
ela esta função dentro da sociedade; servir de imitação objetiva do mundo.
Contudo, o autor de O Ato Fotográfico, ainda destaca um terceiro discurso, o da
fotografia como traço do real. Enquanto o primeiro momento  o discurso da mimese 
caracterizou-se pela ancoragem da fotografia na sua semelhança com o referente (uma relação
fundamentalmente icônica) e o segundo momento  o discurso da transformação do real 
foi marcado pela sua modificação do objeto, onde a semelhança é apreendida na cultura,
como uma convenção ou acordo geral da sociedade (uma relação fundamentalmente
simbólica), o terceiro momento traz um novo fator: a definição da fotografia não está mais
centrada na sua semelhança, seja ela natural e imediata (icônica) ou convencional e arbitrária
(simbólica), mas na sua gênese, no processo que a faz ser. Assim, o discurso sobre o caráter
da fotografia toma um outro rumo, baseando-se na sua singularidade frente às outras imagens,
a saber, a relação de contiguidade física entre o objeto-referente e a fotografia. Trata-se,
então, de uma relação indicial que se constrói na sua lógica físico-química, onde o objeto
necessariamente precisa ter estado diante da máquina fotográfica para refletir luz em direção à
superfície fotosensível e, com isso, produzir a imagem.
Assim, caracterizando o processo fotográfico de uma forma mais precisa, Dubois (com
base em diversos pesquisadores) sustenta que esta última definição da fotografia  de uma
conexão física com o real (relação de índice)  é, de fato, o que garante sua distinção entre as
demais imagens e nos dá a impressão de vermos o objeto, em vez da representação fotográfica
(aderência entre o referente e a fotografia, como já indicou Barthes). Além disso, está
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concepção da fotografia com base no seu processo de conexão física lhe garante um status de
imagem-ato, onde sua compreensão e recepção são preenchidas por este sentido de
singularidade (atestação) e de imagem em processo. E é importe ainda frisar que a imagem
fotográfica é necessariamente pensada enquanto conjunto, não cabendo uma divisão entre o
processo e produto. Ou seja, a fotografia abre espaço a uma nova forma de pensar a imagem
 o fotográfico, nas palavras do autor; uma forma de pensar que envolve,
indissociavelmente, relações sígnicas, temporais e espaciais, onde estão implicados o sujeito,
o ser e o fazer (DUBOIS, 1983:60).

2.2

O CONCEITO DE DISCURSO E OS ESTUDOS DA IMAGEM

Dentro desta tradição dos estudos da imagem fotográfica, optamos por um modelo
teórico que incorpore de maneira mais contundente alguns aspectos que se mostram
importantes na compreensão dos efeitos de sentido no fotojornalismo. Então, vemos como
necessário um conjunto de conceitos que considere as coerções do contexto e incorpore as
influências culturais, ideológicas e históricas. Além disso, um dispositivo que privilegie
(como vimos acima) a análise interna das fotografias colocaria em risco a relação imagemtexto e, consequentemente, comprometeria o entendimento da produção de sentido e os
mecanismos de interpretação do suporte jornalístico.
Em função dessas lacunas encontradas nos modelos teóricos citados, optamos pelos
conceitos desenvolvidos pelos pesquisadores da Análise de Discurso. Entretanto, isso não
quer dizer que pretendemos ignorar totalmente os estudos clássicos no campo da fotografia 
tais como os de Barthes, Dubois e Schaeffer , mas iremos priorizar uma noção discursiva
do processo de comunicação, onde os diversos elementos (lingüísticos e imagéticos) que
compõem o discurso fotojornalístico são analisados como um todo na produção de sentido.
Assim, juntamente com o dispositivo da Análise de Discurso, trabalharemos a noção indicial
da fotografia (sistematizada por Dubois), na qual a imagem fotográfica é caracterizada em seu
processo. Tomaremos, ainda, como ponto de partida na compreensão da questão imagemtexto, as funções de fixação e relais, desenvolvidas em A Retórica da imagem e, como recurso
metodológico de organização da análise da imagem, utilizaremos, entre outros conceitos, a
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divisão estabelecida por Barthes, a saber, aquela que concebe três níveis para a mensagem
fotográfica nas comunicações de massa: mensagem lingüística, mensagem denotativa e
mensagem conotativa.
Além da deficiência apontada nos modelos anteriormente comentados, há diversos
fatores que tornam a Análise de Discurso  doravante citada como AD  mais adequada aos
estudos do fotojornalismo. Propomos aqui discutir alguns conceitos fundamentais a este
modelo teórico, os quais estarão presentes em nossas considerações ao longo da pesquisa.
Entre as várias noções pertinentes (e que ajuda-nos a compreender as bases deste modelo de
análise) encontramos o conceito de discurso. Ao contrário de alguns estudos que têm em sua
base conceitual noção de mensagem  esta definida como a relação que se estabelece entre
um emissor e um receptor, onde o emissor utiliza um código para transmitir o conteúdo ao seu
receptor , em AD compreende-se o ato comunicativo fora desta relação linear, que ocorre
em um único sentido. Ou seja, numa perspectiva discursiva as interações comunicacionais não
se baseiam em um sujeito emissor que, através de um código, constrói a mensagem e o
receptor, ao recebê-la, executa o processo de decodificação. Para a AD o processo de
comunicação vai além de uma simples transmissão, onde a mensagem parte de A e chega em
B, seguindo um sentido único.
A noção de discurso, então, concebe uma ação simultânea entre sujeito-emissor (SE) e
sujeito-receptor (SR), onde ambos atuam na produção de sentido, sem haver esta relação
seqüencializada e linear. Além disso, a idéia de discurso não estabelece um distanciamento
entre os sujeitos. Conforme foi dito acima, SE e SR participam na configuração do discurso,
sendo afetados e influenciados pelo ideológico. Assim, o conceito de discurso é visto como
um processo de funcionamento da linguagem, que se dá entre sujeitos inseridos na cultura,
sob as coerções ideológicas e contextuais; o discurso é o efeito de sentido entre locutores
(ORLANDI, 1999).
Ao optarmos por uma perspectiva discursiva, estamos assumindo uma determinada
postura diante do exercício da linguagem, como diz Maingueneau (1998: 43): “... esse termo
[discurso] designa menos um campo de investigação delimitado do que um certo modo de
apreensão da linguagem...”. Esta postura discursiva frente à prática da linguagem não se atém
ao conteúdo dos eventos comunicacionais. Ela não busca evidenciar “o que diz texto”, mas
“como o texto diz”. Isso não quer dizer que o conteúdo dos textos é ignorado pelo método,
mas que o analista de discurso preocupa-se mais com a forma que é dada aos atos de
comunicação, ou seja, a maneira com que o conteúdo é trabalhado pelos sujeitos implicados;
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não se trata de uma análise de conteúdo, mas de uma análise do exercício das diversas
linguagens (verbais ou não-verbais).
Sendo assim, dentro do “modo de apreensão da linguagem” proposto pela AD não nos
interessa uma análise do fotojornalismo que se dedique apenas ao estudo das fotografias, ou
que tente através do texto explicá-las. O que interessa-nos é uma abordagem que leve em
consideração a prática fotojornalística como orientada por uma lógica e função determinadas,
próprias de um discurso mais amplo  o jornalístico. Esta orientação do discurso
fotojornalístico diz respeito também a uma finalidade (e intencionalidade), que implica um
direcionamento preciso, ou seja, o discurso visa sempre um lugar determinado, o lugar do
sujeito-receptor (SR). Este direcionamento do ato discursivo, que busca atingir um SR (ou
grupo de SR) específico, estabelece no bojo do discurso um caráter interativo, mais facilmente
percebido na interação oral entre os sujeitos. Entretanto, a interatividade que marca a
perspectiva discursiva não se restringe apenas à relação presencial entre indivíduos  a
conversação , mas abrange ainda aqueles discursos onde não há uma mediação direta entre
os sujeitos do discurso. Isso é possível pois, no momento de engendramento dos discursos, os
participantes elaboram seus enunciados tendo, em perspectiva, uma concepção mais ou menos
precisa dos demais agentes discursivos. Assim, todo enunciado carrega internamente a
presença do seu SR  heterogeneidade constitutiva  o que indica, então, uma interatividade
na elaboração do discurso como um todo e, consequentemente, confere uma maior
participação (e menor passividade) do SR na configuração das práticas discursivas.
Além destes elementos apontados, uma visada discursiva sobre as interações
comunicacionais é sempre marcada por uma localização do discurso dentro de seu contexto.
Isto quer dizer que, por definição, um olhar discursivo impõe à análise uma observação mais
atenta do contexto geral em que ocorre a troca enunciativa, uma vez que só é possível
reconstituir a enunciação e chegar ao sentido dos enunciados através do seu contexto. Tal é a
importância de uma referência contextual, que podemos percebê-la para além de uma análise
dos atos de discurso, conduzindo até mesmo a ação dos sujeitos. Assim, é com base no
contexto imediato do exercício da linguagem que os seus agentes percebem a maneira como
devem proceder. Temos, então, um conjunto de princípios que norteiam o comportamento dos
sujeitos implicados no discurso, sendo estes princípios delimitados por certas regras só
percebidas e compreendidas quando contextualizadas. Desta forma, cada tipo de discurso
(seja ele jornalístico, jurídico, publicitário, ou até mesmo uma conversa entre marido e
mulher) possui um rol de regras que indicam como seus participantes devem proceder e o que

26

esperar do interlocutor, sendo que o contexto é aí fundamental para que os sujeitos implicados
tomem consciência de que regras devem mobilizar.
Com isso, a AD opera na superfície dos textos em busca de marcas (ou resíduos) que
indiquem as condições sociais e históricas de produção de sentido, na tentativa de resgatar, ao
menos em parte, o momento de engendramento do discurso. Além disso, nosso olhar sobre o
discurso fotojornalismo leva em consideração seu caráter necessariamente orientado (onde
percebemos a imagem de um público leitor contribuindo na sua configuração enquanto
discurso midiático), seu contexto jornalístico e busca, ainda, compreender as regras que regem
seu funcionamento.
Tendo em vista o vasto panorama dos estudos em AD, torna-se importante definir
como entendemos a noção de discurso. Entre as diversas concepções existentes, adotamos o
conceito de discurso social, desenvolvido por E. Veron (1984) e discutido por Pinto (1995).
Esta maneira de compreender o discurso mostra-se bastante útil dentro dos estudos de
comunicação, pois comporta a complexidade e a multiplicidade das interações sociais e
comunicacionais no âmbito dos mídias. Assim, os discursos sociais são marcados por sua
circulação no conjunto da sociedade e caracterizam-se por uma heterogeneidade interna, ou
seja, possuem em seu interior matérias significantes diversas  linguagem verbal, imagens e
sons, por exemplo. Então, pela própria natureza da comunicação midiática, a abordagem dos
discursos sociais mostra-se bastante conveniente, uma vez que os produtos da comunicação de
massa têm um alcance amplo, atingindo diversos grupos sociais e trazendo em seu interior
matérias significantes variados, como, por exemplo, o discurso jornalístico (impresso e
televisionado) e o discurso publicitário (em suas diferentes formas), que trabalham tanto com
a linguagem verbal, quanto com imagens fotográfica e fílmicas.
Além destes aspectos conceituais que nos fazem optar por tal definição de discurso,
dentro da perspectiva dos discursos sociais todo elemento da expressão humana adquire
significado, quando compreendido no seu contexto social e histórico. Trata-se da noção de
semiose infinita — desenvolvida e discutida por Pinto (1995) —, onde os fenômenos sociais
são compreendidos como produção de sentido e carregados de significado, ao passo que toda
possível produção de sentido é vista como necessariamente social. Assim, toda as prática
social pode ser tomada como prática discursiva, passível de ser analisada enquanto discurso
social e, consequentemente, como prática investida de sentido e significado, além de estar
relacionada a outras práticas e discursos, formando, deste jeito, uma rede de sentidos
socialmente articulados e interdependentes.
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Ainda sobre a questão da interdependência entre os discursos na produção de sentido,
podemos salientar a relevância da noção de interdiscurso. Dentro de nossa abordagem
analítica, o discurso fotojornalístico só adquire sentido quando o relacionamos a uma série de
outros discursos, que compõem um plano mais amplo de significados. Este conjunto de
discursos convocados no momento da interpretação e que nos orientam na atribuição de
sentido é o que denominamos interdiscurso. A interdiscursividade pode manifestar-se em
diversos níveis e é graças a este tipo de relação que uma palavra ou expressão toma um
sentido mais ou menos estável, possibilitando a nossa interpretação. Em outras palavras, é
devido à influência de discursos outros, proferidos no passado, e constantemente repetidos ao
longo tempo, que podemos ter expressões com seus significados fossilizados e carregados de
valores simbólicos, como nos mostra Charaudeau (1994), segundo Maingueneau (1998: 86).
Além dessa forma de interdiscurso  que nos garante o próprio exercício da linguagem , a
interdiscursividade pode apresentar-se entre uma matéria de jornal impresso e outra de
telejornalismo, ou mesmo entre a edição de ontem e a de hoje de um suporte impresso. Então
é desta forma  uma produção de sentido interdiscursiva  que, ao passarmos os olhos
rapidamente pela primeira página de um dado jornal, podemos remeter uma fotografia à
edição do telejornal do dia anterior e, assim, chegarmos a uma interpretar parcial do seu
significado.
Além desta compreensão do discurso como um produto da comunicação humana
inserido em um contexto mais amplo  seu interdiscurso , nossa abordagem discursiva
considera ainda, o contexto imediato dos discursos midiáticos. Este contexto imediato  o
qual denominamos cotexto  é expresso, em nosso caso específico, pelo matéria verbal e
não-verbal que acompanha a produção fotojornalística. Assim, todos os elementos que
compõem o projeto gráfico (tipologia usada para os diferente elementos do texto jornalístico,
número de colunas do suporte, a importância dedicada às imagens  ilustrações, infográficos,
e fotografias , o tipo de papel utilizado, o uso de cores e os demais elementos visuais, tais
como: contorno da fotografia, localização de crédito nas imagens e composição da
diagramação) e as demais matérias que estão próximas ao produto fotojornalístico analisado
formam o cotexto  que ainda pode ser subdividido em cotexto verbal e cotexto não-verbal,
dependendo da matéria significante utilizada  do discurso e participam na atribuição de
sentido feita pelo leitor do suporte.
Com isso, a AD compreende a produção de sentido como uma prática que não se
restringe apenas ao objeto da análise, mas considera a relação que os sujeitos-receptores
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estabelecem entre os diversos pontos do suporte midiático  cotextualidade  e as possíveis
associações entre materiais significantes pertencentes ao mesmo contexto discursivo, embora
distantes entre si (em termos de espaço e tempo)  interdiscursividade. Esta concepção dos
discursos que rompe com uma visão linear da interpretação, privilegia o conceito de
significante disseminado, como nos mostra Pinto (1995: 145). Nesta perspectiva da produção
de sentido, a relação citada acima (que realça a importância da interdependência
interdiscursiva e cotextual), ganha maior relevância, pondo de lado o legado deixado pelo
estruturalismo lingüístico, expresso na noção de linearidade do significante. Tal ponto de vista
nos é favorável, na medida que o fotojornalismo é necessariamente interpretado em relação ao
texto jornalístico que o acompanha e, em muitos casos, em relação às matérias presentes
naquele mesmo suporte, ou em outro veículo midiático.
Outro posicionamento da Análise de Discurso diante do exercício da linguagem e sua
conseqüente produção de sentido, diz respeito ao que se denomina condições de produção e
condições de reconhecimento — noções elaboradas por E. Veron. Desenvolvidas no interior
de um panorama que relaciona os atos de comunicação ao seu contexto (conforme vimos
anteriormente), e que compreende os usos da linguagem como práticas influenciadas por
coerções de ordem ideológica, tais noções consideram o cenário de produção enquanto
condicionantes das escolhas feitas pelos sujeitos no momento de engendramento dos discursos
sociais. Além disso, levam em conta os elementos do contexto de apreensão destes discursos,
que determinam, em certa medida, o modo como os sujeitos-receptores (SR) dão sentido ao
meterial significante. Assim, as condições de produção englobam as diversas influências
sociais e históricas que agem sobre o sujeito-emissor (SE) no momento de elaboração/
planejamentos do discurso, como também as coerções presentes durante o engendramento (e
publicização) do ato de comunicação. E, por outro lado, as condições de reconhecimento
indicam a incidência do ambiente sócio-histórico sobre o SR, ordenando a relação que este
estabelece — e desenvolve ao longo do tempo — com um dado suporte ou discurso. Este
conjunto de influências que recaem sobre o SR indica um rol de possíveis interpretações em
relação a um tipo de discurso e, desta forma, determinam o seu poder na relação com os
grupos sociais aos quais é dirigido.
Uma vez compreendida a inevitável e necessária relação existente entre os discursos
sociais e seus contextos, o estudo semiológico do fotojornalismo (como de qualquer outro ato
de comunicação) não deve se ater apenas ao material empírico delimitado pela pesquisa, mas
precisa considerar também a importância de tomar o ideológico e o poder como elementos
constitutivos da análise. Nossa pesquisa, então, busca evidenciar estes traços presentes na
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superfície dos discursos mediáticos, a fim de reconstituirmos (ao menos em parte) o cenário
de engendramento destas práticas discursivas e suas influências sobre os sujeitos implicados:
o complexo de produtores do suporte (com ênfase no fotojornalismo) e os leitores com os
quais o suporte estabelece um vínculo.
Como se pode perceber, a importância das relações entre discurso e contexto não se
restringe somente aos fatores que influenciam o SE, mas também considera os fatores que
conduzem o trabalho interpretativo do SR. Isso ocorre pois a abordagem discursiva admite
que a configuração dos produtos da comunicação não é domínio exclusivo do SE, mas é
determinada pela imbricação entre SE e SR — daí a noção que substitui a idéia de receptores
por co-enunciadores do discurso , desenvolvida por A. Culioli.
Em função desta participação de ambas as partes na configuração dos discursos sociais
—no caso dos mídias a relação entre o suporte e seus leitores —, surgem duas noções que
caracterizam a postura adotada pelos estudos semiológicos da AD, a saber,
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heterogeneidade constitutiva e enunciativa. Tais noções, desenvolvidas por Althier (1982),
encontram bases teóricas anteriores nas pesquisas de Bahktin (1977) e seu conceito de
polifonia, como vemos em Pinto (1995). Em oposição à heterogeneidade mostrada, a idéia de
heterogeneidade constitutiva funda-se no fato dos discursos serem necessariamente
constituídos no interior do interdiscurso (MAINGUENEAU, 1998: 79). Assim, os discursos
são vistos como uma trama tecida a partir de fragmentos de outros discursos, que os sujeitos
assimilam durante a vida, tornando todo exercício da linguagem uma paráfrase. Ou seja, o
discurso passa a ser visto como uma elaboração destituída de originalidade, feita com
elementos trazidos de outros discursos. Quanto à heterogeneidade enunciativa, esta refere-se à
pluralidade dos sujeitos responsáveis pela configuração dos atos discursivos.
Daí, então, há uma dupla influência do outro no discurso: (1) por um lado as decisões
tomadas pelo SE, no engendramento dos atos discursivos, são resultado, entre outros fatores,
da projeção que este faz a respeito do seu interlocutor — trata-se da imagem do outro como
elemento determinante na configuração dos discursos —, e, por outro lado, (2)“as palavras
são sempre as palavras dos outros, o discurso é tecido com o discurso do outro” (BAHKTIN,
1977), uma vez que sentidos e sujeitos se constróem a partir dos desdobramentos históricos e
das constantes reiterações, estabilizando e transformando, assim, o uso da linguagem.
Desta forma, estudando o fotojornalismo sob a perspectiva semiológica do discurso, as
noções de heterogeneidade enunciativa e heterogeneidade constitutiva ajudam-nos a
compreender dois aspectos fundamentais. Primeiramente, a relação que é estabelecida entre
um suporte midiático e seus leitores — onde a configuração dada ao discurso do veículo de
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comunicação é crucialmente influenciada pela imagem do outro (este outro diz respeito aos
leitores, mas pode estender-se ainda aos suportes concorrentes) —, é passível de ser analisada
a partir da heterogeneidade enunciativa que caracteriza esta relação. Em segundo lugar, a
influência histórica tanto do jornalismo, como do fotojornalismo são fundamentais para
entendermos como se dá a produção de sentido no fotojornalismo contemporâneo. Esta
determinante trazida por discursos anteriores — que pode ser estudada no campo de uma
heterogeneidade constitutiva do discurso fotojornalístico — é elemento fundamental para
entendermos tanto a inserção dos leitores (e seu trabalho interpretativo), como para
delimitarmos esta prática midiática enquanto gênero de discurso, que se constituiu (e evoluiu)
ao longo do tempo.
Percebida a importância da relação entre os sujeitos e a influência do contexto na
produção, circulação e consumo de sentidos, torna-se necessário demarcar a ação dos fatores
ideológicos na constituição dos sujeitos no interior da linguagem. Como dissemos
anteriormente, os indivíduos são, em certa medida, socialmente determinados por fatores de
ordem histórica e cultural no momento em que suas idéias tomam a forma de discursos,
tornando-os, assim, sujeitos à língua (e à linguagem). Entretanto, este assujeitamento é
apagado pela contraditória noção de liberdade assimilada pelos indivíduos, no interior da
cultura. Desta forma, os sujeitos são (equivocadamente) dotados de toda a liberdade possível,
embora não percebam a real submissão que lhes é imposta.
Tomando, assim, os indivíduos como sujeitos às formas sociais — e por isso mesmo
sujeitos à linguagem —, a AD reserva ao ideológico a chave para sustentação de tal efeito de
apagamento das contradições históricas. Em outras palavras, os sujeitos não percebem a teia
de regras sociais a que estão submetidos desde a infância, na qual desenvolveram o uso da
linguagem e, consequentemente, sua maneira de “ser no mundo”. Decorre daí, então, dois
equívocos fundamentais no exercício da linguagem: (1) o sujeito considera-se no marco zero
do sentido, pensando-se como ponto de início e de partida do ato de comunicação. Em
paralelo, o sujeito sente-se senhor absoluto daquilo que pensa e do que configura em discurso;
“... ele vive na ilusão necessária da autonomia de sua consciência e de seu discurso”
(ALTHIER-REVUZ, 1982, em MAINGUENEAU, 1998: 80), ignorando a força dos
condicionantes históricos no uso da linguagem e a pluralidade dos sujeitos da enunciação,
como já falamos anteriormente. Por outro lado, (2) o sujeito crê na literalidade da palavra e na
evidência do sentido. Ou seja, quando passa do pensamento ao discurso, tornando pública sua
idéia, acredita estar operando a matéria significante da melhor forma possível (ou da única
forma possível), pois o ideológico o faz crer no sentido único do termos (independentemente
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dos contextos), na ilusão do sentido inerente e absolutos, apagando, assim, o caráter material
dos sentidos. Entretanto, o sentido não se dá de maneira transparente e inequívoca, posto que
a matéria significante, seja verbal ou não-verbal, não possui sentido prévio e automático, mas
adquire significado no interior do interdiscurso, sob influência de suas condições de produção
e reconhecimento.
Desta forma, é necessário frisar que a AD não concebe o ideológico como um
conjunto de representações que dão origem a uma visão de mundo, com um conseqüente
escamoteamento da realidade. Dentro do aporte teórico da semiologia discursiva, o ideológico
é esta teia (da qual falamos anteriormente) composta de regras sociais que determina a
produção de sentido e que conduz os sujeitos, à maneira de competências necessárias à vida
social. É dentro (e a partir) do ideológico que os indivíduos se constituem em sujeitos e
aprendem o exercício da linguagem, dando forma à própria maneira de elaboração do
pensamento, pois “...é a mesma ‘lógica’ que subtende o discursivo e que serve de suporte,
pelo menos em parte, às atividades constitutivas da inteligibilidade social” (VERÓN, 1980:
60).
Definindo, assim, os pressupostos teóricos da AD e o próprio conceito de discurso que
intentamos utilizar, é possível dar um panorama do modo de apreensão da linguagem que
julgamos ser o mais apropriado ao trato com os produtos da comunicação de massa — a
saber, a semiologia dos discursos sociais — e dos conceitos que terão maior destaque em
nossa pesquisa. Entretanto, há elementos teóricos mais restritos ao estudo das imagens e,
consequentemente, do fotojornalismo que ainda não foram discutidos, mas que serão
abordados em momento oportuno, no decorrer deste capítulo.
Além das questões de fundo teórico que se mostram pertinentes, é necessário ainda um
método analítico compatível com as características do discurso jornalístico e, mais
especificamente, com o gênero fotojornalístico, sem perder de vista a indispensável
consonância entre teoria e método. Com isso, optamos pelo modelo metodológico do Contrato
de Leitura e pela noção de posicionamento discursivo — desenvolvidos por E. Verón—, posto
que estes são pensados justamente para a análise dos suportes impressos da produção
jornalística.
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2.3

O CONTRATO DE LEITURA

Este modelo teórico e metodológico proposto por E. Verón articula a abordagem da
AD, com técnicas de checagem dos resultados obtidos a partir do estudo detalhado do
material empírico. Assim, o Contrato de Leitura está organizado em dois estágios, a saber, a
análise do corpus — esta segue os princípios de base da semiologia dos discursos — e, na
seqüência, a verificação das hipóteses a respeito do contrato (e do posicionamento discursivo)
estabelecido entre o suporte e seu público leitor — esta etapa baseia-se em entrevistas com
grupos de leitores e não-leitores do suporte midiático em questão.
Fundamentado na idéia da leitura como prática social que possibilita a produção de
sentido, Verón aponta que um estudo produtivo de qualquer suporte midiático deve
necessariamente discutir os laços que se estabelecem, a partir da leitura, entre um dado
suporte de mídia e seu auditório. Entretanto, o que se viu até o momento são pesquisas
originadas no campo da lingüística e no campo da sociologia, que, em diversos níveis,
encontram impedimentos de ordem teórica e metodológica, impossibilitando o avanço em
direção a soluções realmente consistentes.
No campo dos estudo lingüísticos, Veron assinala que predominou, por um certo
tempo, noções que negligenciavam as especificidades entre a produção e a recepção dos
discursos, de tal forma que não era possível avançar na distinção e na compreensão dos
fatores que marcam cada uma destas práticas. Além disso, a tradição lingüística privilegiou a
análise de obras clássicas da literatura, que, sob determinados aspectos, tornavam o interesse
pela leitura um assunto óbvio e de antemão resolvido. Com isso, as indagações que envolviam
a prática da leitura eram postas de lado e, juntamente com ela, ficavam esquecidas as questões
que envolvem os leitores: as motivações da leitura, seus interesses e necessidades e como se
dá a interpretação de tais textos, entre outras interrogações. Ora, naturalmente muitos destes
pontos levariam um certo tempo para serem percebidos, uma vez que faziam parte das
perguntas próprias do campo sociológico.
Se de um lado a semiologia lingüística conhecia a fundo as questões relativas ao
processo de produção discursiva, pouco interessava-se pela sua recepção e, desta forma,
acabava por sufocar (e simplificar) a natureza específica do processo de reconhecimento dos
discursos, ou seja, a leitura. Em contrapartida, a sociologia por longo tempo esforçou-se em
conhecer detalhadamente aqueles que liam os textos da cultura — discursos políticos,
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jornalísticos, científicos, literários e outros —, produzindo descrições pormenorizadas das
suas características sociais, econômicas e profissionais. Assim, no campo da sociologia
conhecia-se os gostos, as motivações, as características familiares, as intenções, os interesses,
as histórias de vida, as formações ideológicas, os hábitos sociais e a forma de pensar destes
leitores, embora tais pesquisas estivessem claramente distantes da relação entre estes
indivíduos e os discursos que consumiam. Ou seja, pouco (ou nada) conheciam sobre os
efeitos sociais e o funcionamento dos discursos.
Em resumo, aí mesmo residia o entrave à evolução dos estudos: o distanciamento entre
lingüística e sociologia impedia a mútua contribuição e a abertura deste novo rol de questões.
Em outras palavras: sabia-se detalhadamente o perfil do leitores e a conhecia-se o exercício de
produção dos discursos, mas estes conhecimentos permaneciam distantes e desarticulados,
impedindo o estudo de um estágio fundamental à produção de sentido: o processo de leitura.
É justamente neste panorama, então, que Verón apresenta-nos o seu modelo do
Contrato de Leitura, visto que há uma série de novas indagações a cerca do funcionamento
dos suportes midiáticos que não encontram respostas satisfatórias, quando as questões da
semiologia e da sociologia são tratadas separadamente. Sendo assim, o Contrato de Leitura
intenta buscar soluções adequadas aos seguintes temas:
a) sucesso ou fracasso de suportes que concorrem pelo mesmo espaço junto ao público de
leitores;
b) as sutis diferenças que fazem com que algum suporte, entre tantos extremamente
semelhantes em conteúdo, obtenha êxito;
c) os elementos que levam sujeitos com perfis sociais semelhantes a tornarem-se fiéis
leitores de suportes diferentes, já que tais suportes buscam atingir o mesmo grupo social e
possuem as mesmas características gerais.
A idéia central do Contrato de Leitura reside em compreendermos os laços que se
formam entre o suporte midiático estudado e o público de leitores deste suporte. É a partir
desta relação que se estabelece entre o universo semiológico — de natureza discursiva — do
veículo e o mundo do leitor — da ordem do sociológico —, que apontar o posicionamento
discursivo do suporte (ou seja, o lugar que o suporte frente ao leitor, no interior do discurso) e
responder as questões acima colocadas. E a relação em questão, que aproxima o suporte e seu
leitorado, encontra sua expressão máxima no processo de leitura. Assim, o discurso
empreendido pelo mídia e o auditório, através de um constante hábito de interação, criam uma
espécie de contrato, onde cada uma das partes passa a ter um certo rol de obrigações mútuas, a
fim de se manter e satisfazer os interesses de ambos: do suporte e de seus leitores. O sucesso,
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então, de um suporte estaria necessariamente vinculado à manutenção dos laços que são
estabelecidos com os leitores, de modo que o discurso posto a circular no meio social deve
visar os objetivos do auditório e ainda acompanhar as alterações surgidas no contexto
concorrencial e sociocultural em questão.
Conforme dissemos anteriormente, é o exercício da leitura — compreendido em sua
totalidade, enquanto prática de sujeitos socialmente inscritos — que estabelece o vínculo entre
o suporte e seu leitorado e, assim, torna-se local privilegiado para compreensão dos objetivos
e expectativas envolvidas no contrato. Semelhante ao que acontece em uma conversa
corriqueira, onde os sujeitos envolvidos determinam um contrato momentâneo — este
contrato é delineado pelo contexto, que inclui o grau de intimidade entre os sujeitos (podendo
ser parentes, colegas de trabalho, vizinho, etc.), o ambiente no qual ocorre a conversa (na
escola, na igreja, na faculdade, no sindicato, por exemplo), pelo grau hierárquico que ocupam
(entre outras possibilidades, temos: pai e filho, colegas de trabalho, professor e aluno, patrão e
empregado, marido e mulher) —, a relação entre um veículo de comunicação de massa e o
conjunto de indivíduos que formam seu auditório cria uma série de obrigações, expectativas,
normas de conduta e hábitos enunciativos gerais que configuram as regras do discurso. Em
outras palavras, indicam o contrato de leitura, que se fortalece com o passar do tempo e se
modifica de acordo com as circunstâncias. Entretanto, enquanto na conversa do dia-a-dia as
duas partes envolvidas na relação (influenciadas pelo contexto) determinam o contrato
momentâneo, em nosso caso específico — a relação entre o suporte e seus leitores —, cabe ao
veículo midiático, através de seus discurso, propor o contrato.
Ainda que Verón explore Contrato de Leitura e a noção de posicionamento discursivo
fundamentalmente em suportes de mídia impressa (jornais e revistas), este modelo teórico é
aplicável a qualquer suporte de comunicação de massa, não se restringindo apenas aos mídias
que operem com base na linguagem verbal escrita. Isso é possível quando se entende a leitura
como uma prática atravessada pelo ideológico e o discursivo, que interelaciona suportes e
leitores numa rede de sentidos sociais. Dentro desta apropriação do conceito de leitura,
podemos analisar não apenas o meio impresso e a relação com seus co-enunciadores (como o
fazemos), mas, por exemplo, o rádio, a televisão e a Internet, uma vez que estes também
constróem laços com seus respectivos públicos.
Embora esta relação contratual ocorra entre um meio de comunicação e seus leitores, o
modelo teórico do Contrato de Leitura busca também comparar suportes que disputam o
mesmo auditório. Então, dentro de um contexto marcado pela lógica da concorrência, o autor
estabelece alguns parâmetros para que um contrato obtenha êxito e seu suporte permaneça no
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mercado. Assim, o discurso de um veículo de massa deve: (1) desenvolver um contrato que
tenha em vista satisfazer as necessidades (psicológicas e materiais) do auditório com o qual
procura interagir; (2) acompanhar e absorver no seu interior as modificações do contexto
sociocultural, a fim de manter, ao longo do tempo, a relação com o público de leitores; (3)
estar atento às alterações no cenário concorrência e, se necessário, fazer modificações em seu
discurso para manutenção de sua posição e/ou ampliação do seu leitorado.
Com o desenvolvimento destes pontos, percebemos a clara influência da AD (e seus
pressuposto teóricos, como: a coerção do fatores socioculturais na produção e no
reconhecimentos dos discursos, a importância do interdiscurso e a presença do co-enunciador
interior do discurso) na constituição das noções de Contrato de Leitura e de posicionamento
discursivo. É então formulada, dentro da perspectiva discursiva, a seguinte indagação: em que
instância da atividade discursiva o suporte propõe o seu contrato e constrói o seu lugar na
relação com o leitorado?
Para tanto, Verón indica-nos as teorias da enunciação como forma de compreender em
que nível do funcionamento discursivo estarão os elementos que delineiam o contrato e, a
partir destas mesmas teorias, torna-se possível ainda determinar eventuais alterações na
estrutura do suporte (quando necessárias), a fim de adequar o seu contrato às exigências do
cenário sociocultural e/ou concorrencial. Tais teorias da enunciação não estão exatamente
encerradas no arcabouço teórico da AD, mas dizem respeito às ciências da linguagem — com
destaque às discussões no campo da lingüística —, tendo como referências fundamentais os
estudos de Benveniste, além das pesquisas de Ducrot, Maingueneau e Pêcheux, entre outros.
Apesar de encontrarmos basicamente referências teóricas e pesquisas oriundas da
lingüística, que naturalmente se desenvolvem sobre a matéria verbal escrita, as teorias da
enunciação são aplicáveis a qualquer espécie de discurso, verbal ou não-verbal. Isso é
possível pois toda prática discursiva, independente da natureza de seu significante, apresenta
um nível enunciativo. É justamente aí, na dimensão enunciativa dos discursos, que detectamos
os modos de dizer, mostrar e seduzir (PINTO, 1995), fundamentais à determinação do
contrato de um suporte e à indicação do seu posicionamento discursivo.
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2.4

AS TEORIAS DA ENUNCIAÇÃO NO CONTRATO DE LEITURA

A partir das teorias da enunciação, encontramos na constituição dos discurso dois
níveis fundamentais: a enunciação e o enunciado. A enunciação corresponde a “colocação em
funcionamento da língua por um ato individual de utilização” (BENVENISTE, 1974,
segundo FIORIN, 1999). Ou seja, a enunciação é o ato que instaura o discurso, que o torna
presente no mundo social. Desta forma, a enunciação é da ordem do acontecimento — quer
dizer que a enunciação é fato concreto, inscrito num contexto onde os sujeitos sofrem as
coerções históricas e ideológicas — e da ordem do momentâneo — significar dizer que a
enunciação é algo que ocorre e não mais se repete, tornado-se impossível a sua (re)produção.
Atrelado a esses fatores que delineiam o conceito de enunciação, temos a forma que
assume o discurso. A maneira com que o discurso dos mídias põe-se a dizer, os recursos que
mobiliza para mostrar e os artifícios que utiliza para seduzir seus co-enunciadores estão no
plano enunciativo do discurso e encerram a forma adquirida pelos conteúdos, que, em última
instância, configuram a proposta de contrato do suporte.
Assim definida, é importante ainda reforçar algumas características que a enunciação
assume dentro de uma perspectiva discursiva.
a) a enunciação não pode ser vista como um nível do discurso dominado unicamente
pelo seu enunciador: Mesmo em nosso caso — o discurso dos mídias, onde há uma
considerável distância entre o enunciador e seu auditório —, a idéia de interação é
fundamental. Como nos lembra Pinto (1999), não devemos cair no mito da unicidade do
sujeito (a noção de que o único responsável pelas formulações discursivas é aquele que
convencionou-se chamar de autor), pois o dialogismo é intrínseco à natureza mesma da
linguagem. “O locutor não é um Adão e, por isso, o objeto de seu discurso se torna,
inevitavelmente, o ponto onde se encontram as opiniões de interlocutores imediatos...ou
ainda as visões de mundo, as tendências, as teorias, etc.(na esfera da troca cultural)”
(BAKHTIN, 1984, segundo MAINGUENEAU, 1998: 42).
b) nem sempre a enunciação é de responsabilidade do indivíduo falante: Dentro da
lógica onde encontramos o princípio da heterogeneidade discursiva (heterogeneidade
enunciativa e constitutiva, conforme visto anteriormente), faz-se necessário perceber a
sutil diferença entre sujeito falante, locutor e enunciador. Baseado no conceito de
polifonia, desenvolvido por Bakhtin, alguns lingüistas, especialmente Ducrot, diferenciam
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estas três instâncias discursivas, a fim de dar conta dos casos onde não se pode imputar ao
sujeito falante a responsabilidade da enunciação. O sujeito falante é, então, o agente
empírico, aquele que propala fisicamente o enunciado; já o locutor é uma entidade
existente no interior do discurso (que não possui uma materialização no mundo concreto),
que se responsabiliza pelo enunciado. No caso do discurso citado, o sujeito falante não é
aquele que elabora o discurso, mas apenas quem assegura que alguém emitiu a informação
citada. Exemplificando dentro do nosso assunto específico (os suportes de comunicação
massiva), temos os depoimentos que compõem a base da matéria jornalística, onde o
repórter e/ou redator apenas atesta que outro sujeito fez tal afirmação, através de
expressões, como: “segundo o Governador...” ou “de acordo com o Secretário de
Educação...”. Com relação à distinção entre locutor e enunciador, Ducrot reserva àquelas
situações onde é menos perceptível a não-responsabilidade da enunciação, como em
alguns casos de ironia e discursos polêmicos. Tomando como exemplo as charges
irônicas, bastante comuns no suporte jornalístico impresso, o locutor assume o dito (ou
mostrado), mas esquiva-se, não assumindo o ponto de vista expresso. Neste caso são
criados personagens ou figuras que operam como enunciadores, trazendo para si a
responsabilidade do dito e/ou mostrado.
c) é a partir da enunciação que o enunciado se refere ao mundo: Por seus elementos
internos, a enunciação desenvolve uma ancoragem do enunciado ao mundo material 
função dêitica  , estabelecendo referências de espaço, tempo e pessoa, fundamentais
para proporcionar uma articulação entre o mundo da representação e o contexto a que ela
se refere (voltaremos a este ponto mais adiante). Temos, desta forma, o que em AD é
denominado atividade reflexiva da linguagem: ao mesmo tempo que a enunciação vincula
o referente ao mundo, dando-nos sua dimensão fatual, ela também se estabelece enquanto
ato e acontecimento, sendo possível sua localização no espaço e no tempo, o que torna
explícito o nível reflexivo da linguagem.
Enquanto a enunciação é da ordem do acontecimento e do momento, sendo um ação
individualizada de funcionamento da linguagem, o enunciado — termo que possui diversos
sentidos — designa, dentro desta abordagem, o produto do ato de enunciação
(MAINGUENEAU, 1998: 54). Em outras palavras, o enunciado refere-se ao plano do
conteúdo discursivo, sendo a enunciação a forma assumida por este enunciado.
Percebe-se, então, que um mesmo enunciado pode ser moldado de diversas formas.
Através da enunciação um discurso pode assumir aspectos variados, construindo em seu
interior uma imagem determinada do enunciador (aquela entidade responsável pelo dizer/
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mostrar) e também uma imagem do seu co-enunciador (aquela entidade a quem de dirige o
enunciador). A partir daí o discurso passa a configurar os laços da relação entre enunciador e
co-enunciador — indicando os papéis que se pode esperar de cada um deles — e, em um
segundo momento, estes laços determinam o contrato do discurso.
Tomemos, inicialmente, um enunciado simples, a fim de exemplificar o que acaba de
ser colocado. E, na seqüência, analisaremos alguns casos específicos de mídia impressa.
Partindo, então, de um enunciado simples: “Marco foi à faculdade”, constatamos diversas
possibilidades de modalização, onde cada uma delas propõe uma relação diferente entre
enunciador e co-enunciador. Assim, como nos mostra Verón (1983), podemos ter:
a) Marcos foi à faculdade.
Este pode ser considerado um dos casos mais simples de desenvolvimento do
enunciado. Temos um enunciador apresentando a seu interlocutor o conteúdo de uma
forma impessoal, à maneira de uma verdade absoluta, onde não há um envolvimento
explícito de nenhum dos sujeitos envolvidos na interação discursiva.
b) Eu imagino que Marco foi à faculdade.
Aqui o enunciador afirma algo em que acredita, mas que não é colocado como
uma certeza. Ocorre, assim, um envolvimento que implica o enunciador e sua fala,
perante o co-enunciador.
c) Sabemos que Marco foi à faculdade.
A partir do verbo em primeira pessoa do plural (pela terminação verbal
identificamos o sujeito “nós” em elipse), o enunciador envolve seu interlocutor na
afirmação que faz. Este recurso é usado principalmente quando um dos sujeitos procura
apoio para o que pretende dizer/ mostrar.
Desta forma, fica mais claro que um determinado enunciado pode assumir inúmeras
variações modais, a depender de como é articulado o ato enunciativo e, consequentemente, de
como enunciador e co-enunciador inserem-se no discurso. Se observarmos o discurso
midiático elaborado pela revista Veja (estamos nos referindo ao discurso verbal presente nas
capas), constataremos que, na maioria das vez, ele desenvolve uma estratégia enunciativa
marcadas por duas características básicas: (1) constrói o enunciador como um conselheiro
mais experiente, que busca ajudar o leitor a tomar decisões neste mundo complexo e
dinâmico, onde questões como mercado de trabalho, política, economia e saúde parecem
preocupar o seu leitorado, restando ao co-enunciador, naturalmente, uma atitude de “ouvinte
atento” aos ensinamentos trazidos pelo enunciador; (2) em paralelo, sendo um suporte
midiático de caráter jornalístico, a revista Veja busca passar um tom de imparcialidade e
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distanciamento dos assuntos abordados, de acordo com o mito jornalístico da isenção de
opinião. A seguir temos alguns exemplos deste tipo de estratégia discursiva, extraídos das
suas capas:
a) “E o que fazer quando a paixão acaba. A ciência explica por que o encantamento dura
pouco. Mas é possível manter o sexo, a cumplicidade e o afeto muito além da euforia dos
primeiros tempo” (n.º 22, 05/06/02).
b) “Guia: o que fazer com suas finanças até o vendaval passar” (n.º 24, 19/06/02);
c) “Falta de vontade é um problema sexual cada vez mais comum. Como a medicina e a
terapia podem ajudar” (n.º 34, 28/08/02);
d) “Presidenciáveis - como fugir das promessas falsas” (n.º 26, 03/07/02);
e) “Está em suas mãos escolher se haverá segundo turno e com quem Lula concorrerá. Para
ajudá-lo a fazer a escolha, Veja revela: como pensam, como decidem e como mandam os
presidenciáveis; quais as promessas que eles fazem e quais as que não vão cumprir” ( n.º
40, 09/10/02).
Como podemos perceber nos títulos e chamadas de capa, Veja põe em curso uma
estratégia discursiva dividida em dois estágios: primeiramente, evidencia o problema ao leitor
e, num segundo estágio, mostra-lhe como solucionar a situação. Assim, ao mesmo tempo que
o discurso posiciona o suporte como orientador, reserva ao leitorado o lugar daquele que
busca ser aconselhado pelos mais experientes. Se analisarmos o exemplo (a), encontraremos
os elementos citados, claramente organizados:
1. o discurso do suporte apresenta uma situação/ problema:
“E o que fazer quando a paixão acaba.”
2. dentro de um caráter jornalístico, o suporte não emite opiniões, mas convoca um ponto de
vista socialmente compreendido como neutro, objetivo e verdadeiro, a saber, a posição da
ciência:
“A ciência explica por que o encantamento dura pouco.”
3. e, finalmente, mostra-se como aquele que indica as respostas:
“Mas é possível manter o sexo, a cumplicidade e o afeto muito além da euforia dos
primeiros tempo.”
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Apesar de nem todos os exemplos citados possuírem estes três elementos mostrados,
suas construções acabam por estabelecer a mesma relação, conforme percebemos no exemplo
(b):
“Guia: o que fazer com suas finanças até o vendaval passar”
Neste caso a chamada de capa traz uma expressão que denota a postura enunciativa
que o suporte assume  “Guia:...”. De maneira impessoal e objetiva (não há pronomes ou
formas verbais que determinem com exatidão os sujeitos envolvidos) o texto deixa clara sua
intenção orientadora. Além disso, tal posição do enunciador ganha mais força em função do
sinal de pontuação “dois pontos”, que enfatiza ainda mais o lugar assumido pelo suporte.
Outro exemplo que trabalha com uma estrutura semelhante é (d), variando apenas na
substituição do sinal de “dois pontos” pelo “hífen”. Assim, temos uma estrutura enunciativa
composta por dois elementos básico: um problema/ situação sendo proposto pelo mídia  em
(b) a crise econômica; em (d) as falsas promessas dos candidatos  e o posicionamento do
suporte como o orientador experiente: em (b) a palavra “Guia...”e em (d) o período “como
fugir das promessas falsas”.
Através, então, de um esforço sistemático, o discurso do suporte — neste exemplo, a
revista Veja —, consolida sua estratégia enunciativa e, com isso, dá forma a uma proposta de
contrato de leitura, onde se encontram definidos os papéis e as expectativas de ambas as
partes envolvidas. Desta maneira, um estudo do contrato de leitura que busque as relações
entre seus sujeitos, impõe uma análise detalhada de como o suporte desenvolve a enunciação
de seu discurso midiático. Isso quer dizer que devemos buscar os modos de dizer, mostrar e
seduzir envolvidos num pacto de mútua aceitação entre enunciador (veículo de mídia) e coenunciador (público leitor).
Entretanto, o estudo do contrato de leitura e do posicionamento discursivo envolve a
análise das várias dimensões que compõem a comunicação do suporte impresso. O analista,
então, deve estar atendo aos elementos gráfico da diagramação, à maneira como o suporte faz
uso do material não-verbal (infográficos, ilustrações e fotografias, por exemplo), à proposta
de leitura que é oferecida ao co-enunciador (tanto pela diagramação, quanto pela ordem de
apresentação das editorias e dos assuntos), à relação entre legendas e imagens, aos recursos
usados na construção dos apelos expressos nas chamadas e título, entre outros. Enfim, o
contrato toma forma a partir de todas as dimensões discursivas do suporte, cabendo ao
analista de discurso a tarefa de estar atento às possíveis alterações no discurso do meio
estudado e àqueles elementos que se mostram invariantes. Isso impõe, como indica Verón, um
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trabalho que envolva um período relativamente longo de, no mínimo, dois anos e uma análise
que observe os seguintes aspectos:
a) características regulares: a descrição do contrato deve estar fundamentada em elementos
discursivos que mantêm uma apresentação constante e estável, figurando em uma
variedade de temas e durante um período que assegure a sua pertinência na construção
enunciativa do discurso do suporte;
b) a comparação entre suportes: em AD é extremamente importante a comparação entres
práticas discursivas (pertencentes ou não a mesma formação discursiva), pois o sentido se
constrói na diferença. Assim, os significados (e os efeitos sobre seus sujeitos) do conjunto
de elementos enunciativos estáveis internos ao discurso do suporte é melhor
compreendido quando comparado a outro veículo midiático e, em conseqüência, chega-se
às especificidades do contrato analisado;
c) a determinação do contrato de leitura: após o levantamento dos traços invariantes do
suporte e a comparação destes com elementos de outros suportes semelhantes, a fim de
chegarmos as suas especificidades, podemos definir com precisão o contrato de leitura
estabelecido pelo veículo. De posse deste resultado podemos propor alterações no
discurso midiático, a depender da necessidade: diferenciar o suporte de seus concorrentes,
eliminar incoerências discursivas, agregar sentidos relevantes ao público leitor e outros.
Tendo já definido o contrato de leitura de um dado suporte e as suas especificidades
em relação aos demais veículos concorrentes, passamos à etapa seguinte: a confirmação das
conclusões sobre o contrato. Esta segunda etapa objetiva confirmar os efeitos das construções
enunciativas engendradas pelo discurso do suporte, no que diz respeito aos laços estabelecidos
entre o enunciador (veículo de comunicação) e seus co-enunciadores (leitores), uma vez que
tais conclusões têm caráter preliminar e funcionam como hipóteses.
Com isso, deixamos o estudo semiológico do meio de comunicação — onde
desenvolvemos algumas hipóteses de trabalho —, e entramos em uma etapa marcada pela
pesquisa sociológica — na qual trabalharemos em campo, pondo à prova as colocações
preliminares sobre o contrato. Nesta etapa são feitas, de acordo com as necessidades do tema,
entrevistas individuais ou discussões em grupo, sendo que o conjunto de indivíduos que
participa da atividade é composto por leitores e não-leitores do suporte estudado. É
importante ressaltar que não se trata de montar um conjunto qualquer de pessoas, mas de
constituir uma amostra do panorama de leitores e não-leitores, que expresse as características
deste universo social no qual o suporte está inserido.
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A partir, então, da checagem das hipóteses, chegamos ao material formado pelas
experiências que leitores e não-leitores vivenciaram no contato com o suporte. Estas
experiências colhidas nas entrevistas individuais e discussões em grupo tomam a forma de
discursos: o discurso dos leitores e o discurso dos não leitores, que serão analisados pelo
mesmo método semiológico da AD, uma vez que se tratam de materiais de natureza
discursiva.
Conforme dissemos anteriormente, esse trabalho de delimitação do contrato de leitura
de um suporte de mídia possibilita-nos perceber como o veículo coloca-se no universo
concorrencial e as relações que ele estabelece com seus leitores. Com base nestes dados
podemos propor mudanças no discurso do suporte, de acordo com as necessidades que se
apresentem.
É de grande importância observarmos que esta abordagem proposta por Verón fundase na forma (nos modos de dizer, mostrar e seduzir) que os discursos dos meios de
comunicação assumem. Ou seja, ao contrário das análises de conteúdo feitas a partir dos
veículos de comunicação, o modelo teórico e metodológico que ele nos apresenta deposita na
enunciação dos mídias o fator determinante do sucesso ou fracasso de um suporte. Não se
trata de negar a importância do conteúdo veiculado (não é este o pensamento da AD), mas de
ressaltar o fator decisivo que possuem as propriedades enunciativas do discurso midiático,
uma vez que, em se tratando de conteúdo, poucas são as diferenças apresentadas pelos
suportes que disputam um mesmo universo concorrencial.
Mas neste momento deparamo-nos com um problema: sendo a enunciação ato de
natureza singular, marcado pela impossibilidade de ser reproduzido, como, então, compor um
objeto de estudo preciso, dentro de um rigor necessário ao desenvolvimento do trabalho
científico?
A resposta vem das próprias teorias da enunciação. Tendo em vista que não é possível
analisar a enunciação mesma que fez ser um determinado enunciado, devemos, a partir deste,
pôr em prática a reconstrução do ato enunciativo. Trata-se de buscar no produto da
enunciação os elementos explícitos do discurso que apontam para outros elementos
implícitos. Assim, o trabalho consiste em levantar os explícitos — chamados aqui de marcas
da enunciação —, a fim recompor o ato enunciativo, por relações de pressuposição existentes
entre as elementos presentes e aqueles ausentes.
Este exercício de reconstrução do momento da enunciação — o qual denomina-se
catálise (GREIMAS e COURTÈS, 1979, segundo FIORIN, 1999: 32) —, implica em
determinar as categorias de espaço, tempo e pessoa que articulam o enunciado ao contexto
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situacional, recompondo, assim, parte da enunciação. No caso dos textos verbais, as instâncias
que localizam e ancoram o enunciado são chamados de dêiticos. Temos, então, exercendo a
função dêitica, pronomes pessoais e de tratamento (ele e você, por exemplo), que caracterizam
as relações entre os sujeitos envolvidos; os tempos verbais que definem a dimensão temporal
do discurso; pronomes que indicam referências de espaço, como: aqui e lá.
Mesmo havendo estudos aprofundados quanto à presença dos dêiticos na comunicação
verbal, estes existem em todos os tipos de discurso, independente de sua matéria significante.
Contudo, em tratando-se de discursos não-verbais (ou mesmo aqueles que operam com a
relação imagem/ texto), há poucas pesquisas conclusivas. Então, uma de nossas preocupações
é, dentro deste panorama teórico, identificar e sistematizar alguns mecanismos que assumem
funções dêiticas no discurso fotojornalístico.
Tendo em vista a necessária polissemia das imagens (BARTHES, 1964), é comum a
comunicação de massa trabalhar com discursos heterogêneos, onde encontramos na relação
entre imagem e texto uma tentativa de limitar ou mesmo conduzir o sentido das interpretações
 caso bastante comum no fotojornalismo, através de legendas e também dos demais
elementos verbais, como títulos e matérias. Isso acontece pois a linguagem verbal possui
maior precisão na referência ao seu contexto (função dêitica), o que não ocorre facilmente
com as imagens.
Apesar da polissemia que marca as linguagens não-verbais e sua decorrente
deficiência em definir claramente suas dimensões de espaço/ tempo/ pessoa, é possível
localizarmos nas imagens cinematográficas, fotográficas e pictóricas elementos que permitam
estabelecer relações com o seu contexto e que configuram o lugar do co-enunciador no
interior do discurso, pois as categorias temporais, espaciais e actanciais não pertencem a esta
ou àquela linguagem, mas fazem parte de toda e qualquer linguagem, embora seus
mecanismos de funcionamento possam variar de uma matéria significante para outra
(FIORIN, 1999: 52).
No caso das imagens móveis — cinema, vídeos e animações digitais, por exemplo —
a questão toma caráter mais específico, uma vez que estão envolvidos diversos tipos de
significantes (em muitos casos, sons, imagens e linguagem verbal). Entretanto, quando nos
reportamos às imagens fotográficas, percebemos que seus dispositivos enunciativos
assemelham-se em muito àqueles trabalhados nas imagens pictóricas, até mesmo por que a
evolução visual da fotografia foi, durante muito tempo, marcada pelos cânones da pintura.
Assim, discutir os elementos enunciativos do fotojornalismo impõe-nos duas linhas
fundamentais: (1) considerarmos o legado das imagens pictóricas planas (em especial a
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pintura) na utilização do espaço visual (composição, perspectiva, ponto de vista e outros
aspectos) e, consequentemente, as suas função enunciativas; em seguida, (2) é necessários
articularmos as imagens fotojornalísticas com o texto verbal que as acompanha (legendas,
títulos e matéria jornalística), no objetivo de compreender as relações entre texto e fotografia
na produção de sentido.
Com relação às implicações entre texto e fotografia, temos, como já foi citado, os
estudo de Barthes — A Retórica da imagem e A Mensagem Fotográfica — onde o semiólogo
identifica basicamente duas formas de relação entre texto verbal e fotografia (não apenas no
jornalismo, mas também na publicidade): as funções de fixação e relais. Podemos destacar,
ainda, os estudos de Verón (1983), onde o autor sistematiza alguns tipos de relações entre
fotografia e texto (considerando toda a dimensão do suporte jornalística deste último), na
perspectiva da produção de sentido do jornalismo impresso, em especial, os news. Verón,
então, chega a quatro categorias de imagens fotojornalísticas, a saber, retórica das paixões,
pose, categorial e testemunhal. Tal tipologia não se baseiam somente na relação entre texto e
fotografia, mas também na maneira como o suporte jornalístico se apropria das imagens,
atribuindo-lhes sentido.
Retornaremos à tipologia de Verón no capítulo 03. Por hora, analisemos esta capa de
Veja (figura 01), onde encontramos uma fotografia que se encaixa na categoria retórica das
paixões:

figura 01 – revista Veja: capa da edição de 07/05/02.
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Temos aqui uma capa de Veja onde a fotografia constitui um forte apelo de
comunicação. Trata-se de uma composição onde vemos o candidato à presidência Ciro Gomes
em close frontal, ocupando a maior parte do espaço visual da capa. Atrás da foto do
presidenciável há um fundo com desenhos circulares, à maneira de um alvo, em cores rosa
claro e vermelho. Abaixo, sobre o colarinho do candidato, vemos a seguinte expressão, em
tipologia de grande destaque: “Amizade colorida”. Ao lado direito, próximo a seu rosto, há
um texto secundário, onde lemos: “A história da sociedade de José Carlos Martinez, um
chefão da campanha de Ciro Gomes, com o ex-caixa de Fernando Collor”. A fotografia de
Ciro Gomes mostra-nos um momento íntimo, onde o candidato — com olhar baixo e mãos
apoiando o queixo — parece estar compenetrado em algo que o preocupa.
Este é um caso típico daquela categoria que Verón denomina retórica das paixões.
Temos a imagem de uma pessoa pública, um político candidato à Presidência da República,
obtida em um momento qualquer, fora do contexto discutido no discurso do impresso. Por
uma ação deliberada do suporte, o texto acaba por agregar um significado à imagem,
independente da situação que esta representa. Desta forma, o texto acima citado remete a
imagem ao caso em que um de seus colaboradores de campanha envolveu-se com o expresidente Fernando Collor. Com este recurso, a expressão introspectiva de Ciro Gomes passa
a significar tensão, nervosismo e preocupação com sua candidatura, em função do
direcionamento dado pelos dois blocos de texto verbal, presentes na parte inferior e lateral da
composição. Em síntese: a retórica das paixões refere-se àquela construção discursiva onde o
texto verbal atribuí à fotografia um significado distante daquele que o momento da captura da
imagem representa, ocorrendo, geralmente, em contextos políticos e socais.
Em tratando-se dos dispositivos enunciativos internos à imagem fotográfica, é preciso
compreender que, conforme nos discursos verbais, podemos encontrar relações intertextuais e
dialógicas, além dos lugares ocupados pelo enunciador e co-enunciador. A enunciação das
imagens fotográficas ocorre através da maneira com que se organiza o espaço visual do
quadro, como, por exemplo: pela composição, pelo ponto de vista do fotógrafo em relação à
cena e a perspectiva empregada. Além disso, estes fenômenos enunciativos estão
relacionados, entre outros fatores, aos tipos de objetivas usadas, a expressividade do
personagens da cena e aos objetos que compõem a cena — quando estes estão organizados de
maneira a estabelecer uma determinada conotação (BARTHES, 1961).
Tomando ainda o caso anterior — a capa de Veja com a fotografia de Ciro Gomes —
vemos o uso de uma teleobjetiva, destacando ainda mais o momento de tensão do candidato.
Equipamentos assim permitem o fotógrafo produzir imagens bastante aproximadas (é
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importante lembrar que o rosto de Ciro Gomes é mostrado em seus detalhes, realçando ainda
mais a tensão agregada ao momento pelo texto verbal), além de diminuir a noção de
profundidade da imagem e, consequentemente, chamar a atenção do leitor para o rosto do
candidato. Este tipo de equipamento, quando adequadamente utilizado, garante um impacto
visual à imagem, tornando seu apelo mais eficiente junto ao público.
Além deste aspecto enunciativo, o enquadramento dado pela teleobjetiva garante às
imagens fotojornalísticas um efeito de “ver de perto”. Ou seja, o discurso do suporte convida
o seu co-enunciador a aproximar-se do fato e a sentir-se dentro da ação inscrita no fato
jornalístico. Assim, um dado veículo midiático pode ter na orientação de sua editoria de
fotografia a determinação de construir no discurso um co-enunciador que é convocado a
participar mais ativamente do discurso jornalístico, passando, desta forma, a ter um caráter
mais realista e chocante, como é o caso daqueles suportes que praticam o chamado
“jornalismo verdade”. Por outro lado, o uso de objetiva grande-angular possibilita ao repórter
fotográfico produzir não apenas amplas tomadas, mas dá condições de (quando muito
próximo do objeto fotografado) garantir um aspecto magnífico e grandioso a certas cenas e,
em muitos casos, à personagens políticos. Assim, o uso de grande-angular associada a um
ponto de vista apropriado (geralmente estando o fotógrafo mais abaixo do objeto fotografado)
garante um ar de poder aos personagens da cena, enquanto posiciona o co-enunciador de
forma mais inferior e diminuída. Ou, ao contrário, pode garantir ao co-enunciador um ponto
de vista “superior” em relação aos personagens da imagem, quando o fotógrafo, no momento
da captação da imagem, coloca-se de acima dos elementos fotografados.
Ainda com relação ao ponto de vista, este pode contribuir para o efeito “ver de perto”,
comentado anteriormente. Dependendo do posicionamento buscado pelo repórter fotográfico
no momento da ação, a fotografia resultante de seu trabalho impõe ao co-enunciador uma
participação mais ativa, pois ele é convocado a assumir um lugar mais participativo dentro da
ação e do discurso jornalístico.
Outro dispositivo das imagens que instaura um co-enunciador mais participativo é a
maneira de olhar dos personagens envolvidos na cena fotografada. Já é conhecida, muito antes
do surgimento da fotografia, a importante do direcionamento do olhar dos sujeitos envolvidos
em uma imagem. Dominando este repertório de informações vindas das representações
pictóricas, o discurso fotojornalístico pode estabelecer uma posição do co-enunciador mais
presente e ativa, quando os sujeitos participantes da ação olham em direção à câmera
fotográfica, o que despertará no leitor a sensação de estar em contato direto com os
personagens da cena.
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Como exemplo, temos as fotografias trabalhadas na capa de 09/10/02 da revista Veja
(figura 02). Nesta composição temos, ao lado direito do quadro composição, o texto sendo
trabalhado em dois níveis de leitura: em tipologia de maior destaque, vemos: “Você decide”
e, em um segundo plano, em tipologia que indica uma leitura secundária, encontramos: “Está
nas suas mãos escolher se haverá segundo turno e com quem Lula concorrerá. Para ajudá-lo
a fazer a escolha, Veja revela: “como pensam, como decidem e como mandam os
presidenciáveis; quais as promessas que eles fazem e quais as que não vão cumprir”. Do lado
esquerdo do campo visual da capa estão as fotos (apenas dos rostos) dos quatro candidatos à
Presidência da República — de cima para baixo: Ciro Gomes, Garotinho, José Serra e Lula —
convocando o leitor a participar mais ativamente do discurso, através do olhar direcionado ao
co-enunciador. Além disso, as expressões sorridentes parecem convidar amistosamente o coenunciador a engajar-se na campanha eleitoral.

figura 02 – revista Veja: capa da edição de 09/10/02.

Além desses dispositivos enunciativos que operam no discurso fotojornalístico,
encontramos no processo de significação das imagens uma dimensão interdiscursiva. Da
mesma maneira que um texto verbal tem seu sentido estabelecido também em função de sua
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relação com outros discursos, mais ou menos distantes no tempo e no espaço, as imagens
fotográficas remetem o leitor a discursos, verbais ou não-verbais. No caso da figura 01, onde
temos a capa de Veja com Ciro Gomes em destaque, o leitorado facilmente remete tal capa
(mesmo lendo apenas o texto em maior desta: “Amizade Colorida”, ou vendo somente a
fotografia) a discursos vistos nos telejornais da semana em que o assunto foi evidenciado pela
imprensa. Desta forma, mesmo sem precisar ler todos as informações constantes na capa da
revista, o co-enunciador pode compreender, através de uma relação interdiscursiva, que
aquela edição de Veja traz informações sobre o fato em questão.
Assim, podemos concluir que, mesmo possuindo matéria significante não-verbal, as
imagens fotojornalísticas (como todas as imagens da cultura midiática) desenvolvem
mecanismos enunciativos próprios, que nos permitem analisar seus modos de dizer mostrar e
seduzir. Faz-se necessário, então, considerarmos as relações que as fotografias de imprensa
estabelecem com o texto jornalístico e seus processos de utilização (originários das
representações pictóricas) do espaço visual — através da composição, da perspectiva e do
ponto de vista assumidos pelos sujeitos.

49

Se as fotografias não são suficientemente
boas, é porque não se está suficientemente
perto.
Robert Capa
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3 DA FOTOGRAFIA AO FOTOJORNALISMO

3.1

UMA COMPREENSÃO SOCIAL DA FOTOGRAFIA

Como vimos, dentro de uma abordagem discursiva dos fenômenos da comunicação, as
influências sociais fazem-se fundamentais para compreensão dos produtos midiáticos. Além
disso, para uma definição consistente e precisa do fotojornalismo, é necessário contextualizálo enquanto prática social, desenvolvida por sujeitos historicamente determinados. Só assim,
após compreendermos a relação (muitas vezes dialética) entre os indivíduos em sociedade e o
dispositivo fotográfico, poderemos ter uma visão relevante do que seja o fotojornalismo
enquanto gênero de discurso.
Desta forma, objetivamos neste capítulo produzir um entendimento mais profundo do
fotojornalismo (onde a sua relação com o pensamento da época, as influências históricas,
econômicas e políticas tenham um lugar privilegiado frente a datas e fatos desconexos da
realidade social), a fim de desenvolvermos um levantamento criterioso das regras que
determinam este gênero de discurso midiático. Para isso, faz-se inevitável e necessário um
percurso que tome como ponto de partida o próprio surgimento da fotografia, até o momento
em que podemos falar de uma fotografia de imprensa institucionalizada, com rotinas de
trabalho e práticas enunciativas mais estabilizadas.
Sendo assim, acompanhar o desenvolvimento da fotografia significa, em boa medida,
compreendermos os primeiros passos da industrialização na Europa e o surgimento de uma
nova classe social — a burguesia —, que, em pouco tempo, viria a dominar a economia e o
pensamento da época. A fotografia surge, então, em um momento marcado pela transição,
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onde a aristocracia decadente assiste o crescimento e fortalecimento de uma nova ordem de
coisas: o declínio do trabalho artesanal e aparecimento das primeiras industrias, o crescimento
dos centros urbanos europeus e o aumento das linhas férreas.
No campo político e social, tem-se a ascensão de amplas camadas sociais, ávidas por
legitimar o seu status, uma vez que, pouco a pouco, adquiriam maior representatividade
econômica e política. E como “cada momento da História vê nascer modos de expressão
artística particulares, correspondendo ao caráter político, às maneiras de pensar e aos
gostos da época” (FREUND, 1985), esta fase de transição impõe novas formas de entender a
sociedade e de expressar os valores culturais que traz consigo. Assim, o desenvolvimento da
fotografia, enquanto forma de expressão social, é peça fundamental nas primeiras décadas do
século XIX, pois não apenas registra (documenta) a rápida ascensão da burguesia, mas
desempenha um papel simbólico primordial na legitimação do novo posicionamento social
desta classe. A fotografia, então, representa para o pequeno burguês em franco
enriquecimento a possibilidade de ver-se em um retrato, de ter sua imagem eternizada e, com
isso, de mostrar à sociedade sua prosperidade, conforme faziam os nobres, através do retrato à
óleo.
Entretanto, ter um retrato pintado à óleo não era muito viável, principalmente em
função de seu alto custo. Os pintores desta época encontravam-se diante de um dilema:
deveriam imitar em suas telas um estilo de vida aristocrático, ao mesmo tempo em que era
necessário oferecer retratos a preços compatíveis com as posses da burguesia, ainda em
desenvolvimento. Assim, não tendo até então consolidado uma estética própria — ou seja,
com valores sociais e padrões estéticos fracamente desenvolvidos —, o pequeno burguês em
ascensão desejava mostrar-se (e ver-se) com os valores próprios da aristocracia decadente,
onde o modelo ideal era o tipo humano principesco.
Estes fatores, entre outros, concorreram para o desenvolvimento da fotografia
enquanto técnica e instrumento de afirmação social. Temos, então, os primeiros momentos da
evolução da fotografia marcados pela história do retrato. Embora tenha o retrato fotográfico
substituído, em grande medida, o retrato pintado á óleo, esta passagem de uma técnica a outra
não ocorreu de maneira direita e automática. Da primeira à segunda técnica encontramos
diversos outros recursos utilizados para representação do retrato humano, que correspondem
às várias mudanças sociais e culturais na Europa do séc. XIX. Por isso, destacamos o retrato
miniatura e o fisionotraço, como técnicas presentes nesta transição.
Podemos, desta forma, recompor um percurso relevante (e até certo ponto elucidativo)
na evolução do retrato, que, de nenhuma maneira, restringe-se a fatores técnicos. Na verdade,
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trata-se de pensarmos as funções sociais das imagens figurativas — especialmente o retrato —
e a evolução até às imagens fotográficas e seus usos pelos meios de comunicação de massa.
Isto posto, nosso percurso tem início com o retrato miniatura — representação em voga no
meio aristocrático, no final do séc. XVIII e nas primeiras décadas do séc. XIX — e vai até o
desenvolvimento das primeiras agência de fotografia, já em meados do séc. XX.
Como dissemos anteriormente, os pintores que atendiam a burguesia em ascendência
encontravam dificuldade em imitar a qualidade e o esmero dos serviços prestados pelos
artistas da corte, ao mesmo tempo que precisavam praticar preços mais baixos, adequados ao
padrão financeiro do pequeno e médio burguês. Face a este cenário, surgiu uma espécie de
retrato em formato reduzido, que agregava charme e personalidade às imagens das pessoas
queridas. Este tipo de pintura à óleo — conhecida por retrato miniatura — adornava tampas
de caixas de pó feminino, broches e outros objetos pessoais, onde se podia ter o retrato dos
familiares ou amantes. Facilmente absorvido pela nova classe, durante um bom tempo o
retrato miniatura prestou-se à valorização do indivíduo e sua afirmação social. Embora ainda
guardasse alguns elementos aristocráticos, o retrato miniatura foi adaptado às necessidades da
burguesia e sobreviveu até 1850, quando a reprodução fotográfica já havia adquirido um certo
grau de desenvolvimento técnico que permitia cópias de boa qualidade e preços ainda mais
reduzidos — “a verdadeira vítima da fotografia [...] foi o retrato em miniatura”
(BENJAMIN, 1986: 97). Nesta época, o ofício dos miniaturistas já não mostrava ser muito
vantajoso. Em Marselha, por volta de 1850, existiam aproximadamente cinco pintores
miniaturistas, mas somente uns dois destes ainda mantinham seus nomes consolidados e
desempenhavam seu trabalho sem maiores dificuldades (FREUND, 1985: 26).
Essa decadência pode ser explicada pelo rápido desenvolvimento da fotografia e sua
facilidade de produção e comercialização. Por volta da segunda metade do séc. XIX,
Marselha já contava com algo em torno de quarenta fotógrafos que obtinham seus ganhos
principalmente através dos retratos. Com isso, a fotografia torna-se, pouco a pouco, o símbolo
de status e realização do indivíduo característico da cultura burguesa. Além de serem baratas
 custavam aproximadamente dez vezes menos que uma miniatura , as fotografias desta
época já incorporavam o gosto burguês.
Durante este desenvolvimento técnico e constante assimilação da fotografia por parte
da sociedade européia, outra forma de representação do indivíduo conheceu uma grande
popularidade. Trata-se, conforme já mencionamos, do fisionotraço. Esta técnica de
representação da figura humana tem suas origens em um modismo que surgiu em meados do
séc. XVIII, baseado no recorte da silhueta de amigos e figuras públicas da época. Na maioria
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das festa importantes da corte e nos bailes populares, encontrava-se artistas com a devida
habilidade para recortar em papéis de fundo preto o perfil de quem se dispusesse a pagar pelo
serviço.
A brincadeira de recortar silhuetas espalhou-se pela França e outros países da Europa,
dando origem a um oficio relativamente rentável aos indivíduos que possuíam uma certa
habilidade. Estes profissionais, em sua maioria, eram pintores e artesãos sem muitas
perspectivas de ganhos com os retratos pintados à óleo e que, sem outras opções, praticavam
esta arte em feiras populares e importantes eventos da corte.
Se por um lado os pintores já não podiam contar com as encomendas de retratos para
garantir o seu sustento, por outro lado uma nova possibilidade surgia com as silhuetas (e,
posteriormente, com o fisionotraço), pois o público encantou-se com a rapidez e o baixo preço
do retrato silhueta, apesar deste não se comparar com a riqueza e precisão de detalhes de uma
pintura. Visando justamente aperfeiçoar esta técnica e, com isso, garantir melhores ganhos,
alguns artistas passaram a incorporar às silhuetas detalhes gravados com agulhas e outros
retoques. Foi justamente este espírito de aperfeiçoamento e valorização do produto que
impulsionou as modificações na técnica da silhueta e criou o fisionotraço, que se tornou
bastante popular na França, por volta de 1780, resistindo até 1830.
O fisionotraço mecanizava e reunia em um só dispositivo duas técnicas, a saber,
gravura e silhueta. O dispositivo consistia em um jogo de hastes organizadas na forma de um
paralelogramo, seguindo a mesma idéia do pantógrafo. Com uma ponta seca o operador
seguia os contornos de um desenho ou de um perfil (neste caso o último era mais utilizado) e,
acoplado ao mesmo sistema, uma outra ponta entintada, à maneira de um pincel, reproduzia
sobre um determinado suporte a figura que era enquadrada pelo artista. Assim, era possível ao
fisionotracista produzir retratos em tamanhos variados (o que não era muito comum naquela
época), uma vez que o dispositivo permitia trabalhar em diversas escalas, bastando para isso
posicionar adequadamente as hastes do paralelogramo que compunham o equipamento.
Em pouco tempo o fisionotraço transformou-se em moda e Paris assistiu o surgimento
de vários estúdios que produziam, a baixo custo, os retratos em perfil, sob os mais variados
suporte, como madeira e marfim. Além disso, o fisionotraço permitia fazer várias cópias de
um mesmo retrato em tempo bastante reduzido — algo impraticável até então. Tal foi o seu
crescimento, que os pintores de miniaturas e os gravadores viram-se obrigados a mudar de
ramo e muitos deles aderiram à nova técnica. A concorrência entre os fisionotracista crescia
de tal modo, que poder-se-ia encontrar até mesmo anúncios nos jornais de Paris, onde cada
um se dizia o verdadeiro inventor do dispositivo. Alguns artistas montavam, junto a seus
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estúdios, pequenas lojas, onde era possível adquirir um aparelho e produzir os seus próprios
retratos. Com isso, aumentou em muito o número de pessoas que poderiam ter acesso a um
retrato, pois os baixos custos (aliados a rapidez e número variado de cópias) iam bem ao
encontro dos anseios da burguesia em ascensão, que acabava optando por produtos (não
apenas retratos, mas diversos artigos) com preços mais baixos, mesmo estes podendo ter
qualidade inferior.
Com esta breve análise, podemos perceber os desdobramentos que antecederam o
surgimento e a consolidação da fotografia no interior da sociedade industrial. Entretanto, não
nos basta ter em conta somente as modificações técnicas que se passaram nos três processos
comentados (retrato miniatura, retrato em silhueta e o fisionotraço), é preciso perceber as
transformações ideológicas da época, pois estas influem diretamente no surgimento e
desenvolvimento de qualquer técnica. Se assim fizermos, é possível constatar que neste
percurso ocorreu uma valorização de processos mecanizados, em detrimento do trabalho do
artista/ artesão.
Embora ainda fossem necessárias determinadas habilidades para confecção de um
retrato, não se pode comparar o toque pessoal do artesão na elaboração de uma miniatura (que
não raro demorava dias ou semanas para ser executada), com a rapidez e padronização de um
retrato silhueta. Há na miniatura pintada à óleo um certo grau de interferência do artista (que
podia realçar alguns traços característicos do retratado, personalizando o seu produto), que no
recorte manual da silhueta reduzia-se tão somente a mínimos retoques no perfil. Já o
ficionotracista não precisava possuir tais virtudes, pois o dispositivo prescindia de qualquer
habilidade por parte de seu operador, sendo necessário apenas seguir o contorno da pessoa a
ser retratada.
Apesar de não possuírem o detalhe personalizado de uma pintura, estas técnicas
mecanizadas (principalmente o fisionotraço) ganharam espaço crescente em função do baixo
custo, da possibilidade de inúmeras cópias e da rapidez com que eram produzidos os retratos.
Tais fatores — baixo custo, grande quantidade de cópias e rapidez — são algumas das
necessidades urgentes da sociedade industrializada, que no final do séc. XVIII começava a
tomar forma. Por trás de tudo isso — conformando os traços ideológicos deste momento de
transição —, encontramos o ideal de valorização do indivíduo, o princípio da democracia e da
igualdade e a fé na ciência, como pilares fundamentais de uma sociedade moderna e justa para
todos.
Nesta perspectiva, percebemos que o cenário social evoluía, pouco a pouco, a ponto de
termos as bases necessárias ao desenvolvimento da fotografia, tanto no que diz respeito a sua
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inserção social na forma do retrato, como também na sua vocação, quase natural, para a
constituição de uma indústria de equipamentos fotográficos. Conforme comenta W.
Benjamin, em sua Pequena História da Fotografia (1986: 91), a fotografia já fazia pressentir
o seu surgimento, de maneira que, em diversas partes do mundo — França, Inglaterra (e
inclusive Brasil) — pesquisadores, independentemente, desenvolveram métodos para fixação
da imagem produzida na câmara escura, quase simultaneamente.
O fisionotraço seria, então, o precursor ideológico da fotografia e, embora o seu
princípio em nada se assemelhe ao do dispositivo fotográfico, ambos possuíam traços
ideológicos em comum, afinados com o pensamento da nova ordem econômica e social que se
consolidava.
Entretanto, o futuro do fisionotraço não poderia ser muito mais longo, pois além de
possuir pouco valor estético, a sua confecção ainda era excessivamente manual e as formas de
trabalho estavam tornando-se cada vez mais impessoais. Desta forma, fazia-se importante o
desenvolvimento de uma nova técnica que democratiza-se ainda mais o acesso ao retrato (isso
significa custos ainda mais baixos) e espelhasse a fé na ciência — característica marcante no
início do séc. XIX.
É com base nestes princípios que podemos localizar diversos discursos (no campo
político e científico) de incentivo às pesquisas no campo da fotografia. Estas falas que
propalam os benefícios da fotografia servem-nos para ilustrar como as sociedades em forte
processo de industrialização absorveram o fazer fotográfico, tanto na sua dimensão de
dispositivo técnico, quanto no seu caráter simbólico. Embora priorizemos o segundo aspecto
da questão — o caráter simbólico presente no consumo de imagens fotográficas —, não
negligenciamos a importância da dimensão do dispositivo, seja em seu plano semiológico, ou
estritamente técnico (estes pontos serão discutidos mais adiante). Por ora, limitamo-nos aos
primeiros estágios de desenvolvimento da fotografia e aos discursos que deram sustentação
ideológica a tal processo. Sendo assim, situamos nossa discussão em dois pontos que
pensamos ser pertinentes: (1) alguns fatores implicados na descoberta da fotografia, onde
devemos dar maior atenção a dois nomes — Niépce e Daguerre — e (2) o início da
exploração comercial do dispositivo, onde nos concentramos nos discursos políticos e
científicos que precederam a aquisição do invento pelo governo francês e os primeiros anos
do desenvolvimento comercial do retrato fotográfico.
Com relação ao item (1), é importe ressaltar o cenário no qual se deu os principais
avanços na descoberta da fotografia. Ainda no séc. XVIII, era comum no ambiente próprio da
corte a prática de certas experiências que envolviam conhecimentos de física e química. Nesta
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época, as ciências presenciavam o desenvolvimento recente de um determinado ramo da
química, a saber, a fotoquímica (área da conhecimento que investiga a influência da luz nos
processos químicos) e, com isso, um passatempo corriqueiro entre os nobres era a apreciação
de experiências que envolviam a reação de materiais sensíveis à luz. Entretanto, com a
decadência da nobreza e surgimento da burguesia, esta prática também foi, em certa medida,
incorporada pela nova classe em ascensão e, assim, alguns de seus representantes foram
responsáveis pelos aprimoramentos que resultaram no surgimento da fotografia.
Podemos situar neste quadro aquele que é considerado um dos principais responsáveis
pela descoberta do processo fotográfico, o francês Nicéphore Niépce. Nascido em uma
família de grandes posses e tendo estreitos laços com a nobreza, Niépce possui um ambiente
propício (recursos financeiros e tempo) para dedicar-se às pesquisas. Além disso, seu pai era
advogado de considerada influência, o que indicava pertencer à burguesia intelectual e,
consequentemente, bastante próximo daqueles que viam no desenvolvimento industrial e
científico a força propulsora do bem-estar social. Ou seja, Niépce cresceu tendo acesso ao
conhecimento e estudo necessários para ingressar em uma vida dedicada a pesquisas e
inventos, sem que precisasse depender de seu trabalho para sustento próprio.
Apesar de todos os seus esforços, Niépce passa seus últimos dias na miséria, pois
havia investido toda sua fortuna nas pesquisas do processo fotográfico. Mesmo tendo feito
grandes avanços e desenvolvido um método que fixava permanentemente as imagens obtidas
na câmara escura, as fotografias resultantes deste processo ainda eram de difícil visualização.
Com isso, Niépce não conseguiu angariar a simpatia de nenhum financiador disposto a
investir no invento, nem tão pouco foi capaz de popularizar sua criação. Coube a outro
interessado nas pesquisas do processo fotográfico — o pintor Daguerre — a tarefa (e também
o mérito) de popularizar o invento de Niépce e torná-lo comercialmente viável.
Tendo um acordo firmado com os herdeiros de Niépce, Daguerre empenha-se em
tornar a fotografia conhecida entre os membros da alta sociedade francesa. Apesar de não ter
uma participação direta na invenção do dispositivo, Daguerre é peça fundamental no
aprimoramento e popularização da fotografia. Graças a sua visão comercial e os esforços
empreendidos junto a pessoas influentes, em pouco tempo (apenas treze anos após às
primeiras imagens de Niépce), a descoberta passou a ser de domínio público. Desde de então,
a circulação de imagens fotográficas não mais parou de crescer.
Assim, a partir de 1839 — ano no qual o dispositivo fotográfico passa ao domínio
público —, inicia-se uma nova etapa no consumo da fotografia, motivada, principalmente,
pelo comercio do retrato fotográfico. Sobre este tema, o que nos interessa (2) são os discursos
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que sustentaram ideologicamente a rápida incorporação social da fotografia. Para
compreendê-los melhor, faz-se necessário retomar o processo que levou o governo francês a
adquirir a invenção, junto a Daguerre e os herdeiros de Niépce.
Dentro do panorama político da época podemos localizar um grupo de esquerda, com
ideais republicanos e claramente interessado na instituição de uma democracia francesa. Este
grupo era composto, em sua maior parte, por intelectuais oriundos da nova classe social, a
burguesia. Cabia-lhes, então — devido ao seu destaque político e boa formação cultural —, o
fundamental papel de defender os interesses liberais, frente à decadente, mas ainda atuante,
Monarquia constitucional. Assim, foi com o apoio deste bloco político que Daguerre
conseguiu levar a fotografia ao grande público. Podemos, então, destacar neste processo a
figura de François Arago, como um dos principais defensores da fotografia.
Por volta da terceira década do séc. XIX, a Europa percebeu um acelerado crescimento
industrial. Com isso, pretendendo assumir uma hegemonia política e econômica definitiva
neste cenário, os grupos políticos formados pelos burgueses intelectuais lutavam na Câmara
dos Deputados pela defesa e valorização das descobertas científicas de maior relevância. Estas
ações — fundamentadas aos ideais liberais de progresso e ciência —, geralmente resultavam
na aquisição, por parte do governo francês, das patentes e invenções que poderiam contribuir
ao desenvolvimento de uma sociedade baseada na livre iniciativa, que, em última instância,
fortaleciam o poder da burguesia. Arago, assim, foi o primeiro parlamentar francês a defender
no legislativo a nova descoberta, evidenciando as possibilidades que o dispositivo fotográfico
traria às artes e, principalmente, à ciência.
É importante ressaltar que, neste estágio, os pensamentos acerca dos usos e funções da
fotografia, embora bastante favoráveis, restringiam-se a vê-la como elemento coadjuvante;
uma espécie de “arte inferior”, com o papel de auxiliar à astronomia, facilitar o trabalho de
desenhistas e arquitetos, além de acelerar a catalogação de grande número de documentos.
Este ponto de vista — evidenciado por Dubois (1994) e comentado no capítulo anterior —
pode ser melhor percebido no seguinte discurso de Arago, na apresentação do dispositivo
fotográfico à Academia de Ciência, em 1839:
“Que enriquecimento viria a arqueologia a receber da nova técnica! Para
copiar os milhões e milhões de hieróglifos que cobrem, mesmo no exterior,
os grandes monumentos de Tebas, de Mênfis, de Karnak, etc., seriam
precisas vintenas de anos e legiões de desenhadores. Com o daguerreótipo,
um só homem poderia levar a um bom termo esse imenso trabalho”; e
segue: “...poderemos realizar mapas fotográficos do nosso satélite. Quer
dizer que se executará em alguns minutos uma das tarefas mais difíceis da
astronomia” (FREUND, 1985: 39).
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Como resultado de toda esta euforia em torno da técnica fotográfica, em 13 de agosto
de 1839, o estado francês adquiriu a invenção. Neste dia, a Academia de Ciência, em Paris,
recebeu figuras ilustres de diversos locais da Europa. Eram cientista, intelectuais e artistas
interessados em conhecer os detalhes da nova descoberta, que iria revolucionar os mais
diversos setores da atividade humana.
A título de indenização e recompensa pelos esforços empreendidos, Daguerre e Isidore
Niépce (filho e herdeiro de Nicéphore Niépce) passaram a receber uma renda vitalícia no
valor de seis mil e quatro mil francos, respectivamente (TURAZZI, 1995). O reconhecimento
que se fez a Daguerre e seus colaboradores pode ser mais facilmente compreendido quando
analisamos o discurso do sábio e cientista Gay-Lussac, quando da apresentação (na Câmara
dos Pares) do projeto de lei que propunha a aquisição do invento:
“Tudo que concorre para o progresso da civilização, para o bem-estar
físico e moral do homem, deve ser objeto constante da solicitude de um
governo esclarecido, à altura dos destinos que lhe são confiados; e aqueles
que, por felizes esforços, dão o seu contributo para essa nobre tarefa, devem
receber honoráveis recompensas pelo seu sucesso” (FREUND, 1985: 39).

Deste momento em diante, a fotografia desenvolveu-se com grande rapidez não apenas
na França, mas em toda Europa e Estados Unidos. A chegada da industrialização trouxe
constantes e significativas transformações, despertando o interesse de registrar os novos
modos de vida e as modificações nas paisagens urbanas e agrícolas. Nos Estados Unidos, a
expansão para o Oeste, com a corrida pelo ouro e o surgimento de novas cidades,
proporcionou as condições adequadas para um vertiginoso consumo de imagens fotográficas.
Como nos mostra Freund (1985: 42), os americanos gastaram, em 1850, algo em torno de oito
a doze milhões de dólares em retratos fotográficos.
Contudo, o processo fotográfico ainda era um tanto trabalhoso e exigia de seus
praticantes alguns conhecimentos muito específico sobre química. Além disso, o
daguerreótipo não permitia cópias a partir de um original, impossibilitando o acesso à grande
massa. Estas e outras questões técnicas — com reflexos nos modos de apropriação e consumo
social da fotografia — implicaram diretamente no perfil dos profissionais que se dedicaram ao
novo ofício e, em última instância, influenciaram também na qualidade técnica e estética das
imagens fotográficas que marcam estes primeiros anos.
Conforme dissemos anteriormente, o desenvolvimento da fotografia e sua assimilação
pela sociedade ocorre, em boa medida, em função da necessidade de expressão e auto
afirmação da nascente burguesia. Entretanto, até a instituição da técnica fotográfica como a
mais adequada para expressar os valores e a estética desta nova classe social, outras formas de
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retrato conheceram o grande interesse do público europeu, a saber, pintura à óleo, gravura,
retrato miniatura, fisionotraço, retrato silhueta e outros — como já tivemos a oportunidade de
citar.
Sobre esta questão, resta-nos insistir no caráter dinâmico que tal período de
transformação assumiu, dificultando a adaptação dos artistas e artesãos que viviam do retrato.
Assim, vendo seus ganhos diminuírem sensivelmente e sem grandes perspectivas, a maioria
destes profissionais foi compelida a mudar de ofício. É, então, a partir deste grupo de artista
em busca de uma nova maneira para sobreviver, que surgem os primeiros fotógrafos. Além
destes — os profissionais do retrato que não mais encontravam clientela —, havia ainda
aqueles escritores que mal conseguiam pagar suas contas com os artigos vendidos, os
ilustradores que não percebiam bons ganhos nos jornais da época e uma série de tipos não
obtinham sucesso em outras áreas.
Importa-nos reter aqui que os pequenos talentos — não muito bem sucedidos em
outros setores —, responsáveis por este primeiro estágio da fotografia profissional, estão
intimamente ligados a duas características fundamentais: (1) em primeiro lugar, a qualidade
estética e o acabamento artístico são fatores marcantes do momento inicial do retrato
fotográfico. Outro elemento determinante na evolução da fotografia — que repercute na
compreensão visual das imagens fotográficas — é (2) a influência das artes pictóricas,
especialmente da pintura.
Em relação ao ponto (1), podemos dizer que os primeiros passos da fotografia, ainda
quando esta não estava configurada no dispositivo de Daguerre, são caracterizados por
fotógrafos possuidores de um espírito investigativo no campo da ciência e sem nenhuma
pretensão à arte. Suas produções, além de modestas, eram mais direcionadas a grupos de
amigos, não tendo em vista o grande público. Quando a fotografia tornou-se menos hermética
e os processos químicos ficaram mais acessíveis, o número de praticantes aumentou em
grande quantidade, permitindo àqueles artistas de pouca expressão a oportunidade de um
ofício rentável.
Embora estes intelectuais não compreendessem a técnica fotográfica como uma
expressão artística, era-lhes interessante — por motivos comerciais — que a nova invenção
adquirisse o status de obra de arte, deixando de lado a idéia da fotografia como um trabalho
unicamente mecânico e sem a atuação de um gênio criador. Assim, mesmo com o fraco
desenvolvimento ótico e químico desta fase inicial, a fotografia conheceu uma qualidade
estética excepcional, devido à sensibilidade cultural e artística, aliada ao senso de
profissionalismo desses primeiros fotógrafos. Depois desta fase dos fotógrafos “artistas”,
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houve uma sensível perda de qualidade na produção fotográfica, pois o acesso à fotografia
estava de tal forma facilitado e o seu consumo popularizado, que muitos se precipitaram neste
ofício. Fotógrafos como Félix Nadar, Carjat e Le Gray são responsáveis por belas fotografias.
Muitas destas imagens são de grandes intelectuais e celebridades da época, tais como: Charles
Baudelaire, Eugène Delacroix, Sarah Bernhardt e outras personalidades, demonstrando o
quanto a fotografia repercutiu na sociedade de então.
Quanto ao item (2) — que em certa medida decorre desta origem dos primeiros
fotógrafos profissionais —, trata-se do legado formal que a fotografia herda da pintura. Se por
um lado os artistas e artesãos emprestaram à fotografia suas habilidades e formação cultural
aprimorada, por outro lado a estética fotográfica recebe forte influência da pintura. Isso
ocorreu em função de uma certa similaridade entre as duas técnicas — ambas são
representação bidimensionais, que se utilizam de superfícies planas —, e também pelas
circunstâncias econômicas e sociais que levaram boa parte dos pintores de miniaturas e
gravadores a procurar no retrato fotográfico uma nova forma de sobrevivência (como já
discutimos anteriormente).
Consequentemente, não podemos desprezar as influências pictóricas na compreensão
da estética fotográfica, mas antes, devemos perceber como tais fatores conformaram o “olhar”
dos primeiros fotógrafos, originando, assim, alguns padrões formais que perduram até os
tempos atuais. Ou seja, elementos como o enquadramento, a representação da luminosidade e
da perspectiva, a pose, o ponto de vista, a expressão dos personagens fotografados, enfim, as
regras de composição e organização formal do espaço visual presentes na fotografia dialogam
intimamente com os padrões que regem a pintura. Entretanto, tais relações entre fotografia e
pintura não devem ficar apenas no plano formal, mas necessitam ser enriquecidas. Para isso,
precisam ser tomadas como chaves para o entendimento da produção de sentido nos discursos
fotográficos, resguardando, é claro, as especificidades de cada regime de apropriação da
imagem fotográfica.
Com relação à apropriação da fotografia pelo jornalismo impresso (o que caracteriza o
fotojornalismo), propomos duas possibilidades:
a. os elementos figurativos devem ser pensados enquanto operadores da enunciação
fotográfica, dentro de uma tradição originária das representações pictóricas planas, com
destaque para a pintura;
b. os regimes de apropriação midiática da imagem fotográfica e suas respectivas formas de
consumo social precisam ser considerados em sua dimensão tanto semiológica — na
perspectivas dos discursos sociais (PINTO, 1995) —, quanto sócio-histórica, onde a
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apropriação do fotográfico é construída não apenas a partir de seus aspectos estritamente
semióticos, mas também a partir de fatores sociais e culturais.
Tais pontos, explicados aqui de forma bastante sucinta, serão discutidos mais
detidamente nos capítulos subseqüentes. Por ora, a fim de compreendermos melhor os
desdobramentos dos usos e formas da técnica fotográfica, deixaremos os primeiros passos da
descoberta e a assimilação social do dispositivo fotográfico e entraremos no fotojornalismo —
ou seja, quando a imprensa descobre a força da significação visual.

3.2 FOTOJORNALISMO: PRÁTICAS E CONVENÇÕES DE TRABALHO

Como dissemos anteriormente, por algum tempo a fotografia permaneceu no círculo
de alguns curiosos, que viam na descoberta um bom entretenimento ou uma fonte de
conhecimentos científicos (pesquisas ligadas à fotoquímica). Com o passar do tempo a
fotografia consolidou-se enquanto prática comercial (principalmente através do retrato) e,
devido ao grande número de artistas e artesãos envolvidos na atividade, a imagem fotográfica
absorveu muitos aspectos da pintura, desenvolvendo, assim, os seus primeiros cânones
estéticos. Mesmo ainda não tendo os elementos que conformam o fotojornalismo, aqui já se
apresentam as primeiras normas e convenções de trabalho no campo da fotografia, vindas, em
sua maioria, das artes plásticas.
Sobre este ponto, temos a influência marcante do movimento pictorialista. Tal
movimento buscava dar à fotografia um status de obra de arte, dentro de uma perspectiva
ligada à pintura. Para tanto, os fotógrafos pictorialistas recorriam à manipulações em
laboratório, a fim de reproduzir os efeitos de chuva, neve, por do sol e outros, de acordo com
a textura própria da pintura e, ainda seguindo este pensamento, as imagens fotográficas
costumavam vir acompanhadas por molduras adornadas, conforme acontecia com as telas.
Este último aspecto  a utilização de molduras  perdurou por um certo tempo, de tal modo
que as primeiras fotografia inseridas na imprensa ainda vinham, evidenciando os resquícios da
proposta pictorialista.
Entretanto, com o tempo, passou-se a perceber o caráter testemunhal que era possível
agregar às imagens fotográficas, valorizando, com isso, a informação jornalística. Esta
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aproximação entre fotografia e jornalismo impresso 

que abriu, então, uma nova

perspectiva para ambos  ocorreu efetivamente por volta da década de quarenta, do séc.
XIX. Embora a imprensa tenha passado a fazer uso das imagens fotográficas nesta época, o
processo não acontecia conforme hoje conhecemos, nem tão pouco podemos dizer que aí
tenha surgido o fotojornalismo.
Tanto em sua dimensão técnica, quanto em suas rotinas de trabalho, as primeiras
fotografias de imprensa pouco têm a ver com o fotojornalismo que se institui nas primeiras
décadas do séc. XX. As imagens fotográficas que começaram a ser utilizadas no jornalismo,
em meados do séc. XIX, necessitavam ser gravadas em madeira e, só então, eram transferidas
para as revistas ou jornais ilustrados. O que se tinha, de fato, era a gravura a partir da imagem
fotográfica, uma vez que os recursos tecnológicos da época não permitiam a impressão das
fotografias. Segundo Sousa (2000), uma das primeiras utilizações deste método ocorreu por
ocasião de um incêndio na cidade de Hamburgo, em 1842, quando o daguerreótipo deste
acontecimento originou as gravuras veiculadas em The Illustrated London News (revista
semanal que se destacou pelo pioneirismo na utilização de imagens). Nascida neste mesmo
ano, a receptividade que esta publicação conheceu foi bastante significativa: entre 1855 e
1860, a sua tiragem passou de duzentos mil para trezentos mil exemplares.
Devido a grande repercussão dos primeiros suportes ilustrados, a atenção dispensada
às imagens fotográficas destinadas à imprensa adquiriu outro porte. Eventos públicos de
caráter político passam a ser cobertos, como ocorreu na assinatura do tratado de paz entre
França e China, em 1843, e, alguns anos depois, em 1846, diversos jornais enviaram seus
correspondentes à Guerra Americano-Mexicana, onde foram produzidos os primeiros
daguerreótipos sobre guerras — o primeiro grande tema para o fotojornalismo.
Sobre esta fase, é importante notar que os recursos tecnológicos influenciaram
sobremaneira o aspecto formal das imagens. Os fotógrafos dispunham de pouca mobilidade
para produzir suas imagens, tanto em função da complexidade de manipulação da máquina
fotográfica, como também pela constante necessidade de transportar um laboratório móvel.
Em outras palavras, ainda não havia máquinas fotográficas portáteis — que permitissem o
rápido deslocamento do fotógrafo e a produção de imagens em seqüência — e, além disso, na
segunda metade do séc. XIX o daguerreótipo foi sendo substituído, gradual e definitivamente,
pelo colódio úmido — neste processo as chapas deveriam ser carregadas na máquina ainda
úmidas e, imediatamente após a exposição, necessitavam ser reveladas. Com isso, as imagens
desta época não representavam a ação, sendo, quase sempre, de situações estáticas e posadas
— isto fica explícito quando analisamos a primeiras fotografias de guerra, por exemplo.
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Entretanto, já neste momento configurou-se a necessidade de equipamentos que
dessem mais agilidade ao fotógrafo. Surgem, então, lentes de maior qualidade e mais
luminosas, filmes mais sensíveis (conseqüente redução nos tempos de exposição) e, algumas
décadas depois, já no fim do séc. XIX, aparecem os primeiros filmes em rolo, diminuindo,
assim, o tempo entre uma foto e outra. Gradativamente, o fotógrafo dedicado às imagens de
imprensa ganha maior mobilidade e alguns aspectos formais destas imagens sofrem sensíveis
alterações (esta relação de interdependência entre a fotografia de imprensa e a evolução
técnica do dispositivo é de tal importância, que podemos creditar ao fotojornalismo a maior
parte dos recursos tecnológicos desenvolvidos pelos grandes fabricantes de equipamentos).
É bem verdade que estas modificações no dispositivo fotográfico abriram novas
possibilidades para todos os setores da fotografia. Contudo, foi no campo da cobertura de
guerra que tais transformações foram mais claramente percebidas, uma vez que aumentou em
muito a mobilidade dos fotógrafos no campo de batalha, possibilitando capturar as ações de
guerra.
De acordo com Freund (1985), a fotografia inaugurou os mass media visuais. O
consumo social da fotografia — em larga escala —, mesmo ocorrendo em função do retrato,
configurou um público ávido por imagens. Não bastava mais a imprensa oferecer informações
através de reportagens escritas (com a utilização do texto verbal), pois o leitor passou a sentir
necessidade do elemento específico da informação fotográfica — o público não se contentava
apenas com o relato e o texto reportativo, mas queria “ver com os próprios olhos” os fatos. É
neste contexto, então, que a cobertura de guerra tornou-se o campo privilegiado durante os
primeiros passos do fotojornalismo e impulsionou os esforços iniciais na implementação da
atividade fotojornalística.
Desta forma, é na Guerra da Criméia (1854-1855) que ocorre a primeira experiência
de uma reportagem ilustrada, quando Roger Fenton, fotógrafo oficial do Museu Britânico, é
enviado ao centro do conflito, a pedido do The Illustrated London News (SOUSA, 2000: 33).
As imagens de Fenton, conforme já assinalamos, não retratam o impacto e as ações de
batalha, mas nos mostram oficiais e soldados a sorrir, em cenas posadas, e campos de guerra
destituídos da dor e do sofrimento que marcam estes acontecimentos.
Por mais que tentemos explicar este aspecto das fotografias de Fenton através da
dificuldade em deslocar e manipular o dispositivo fotográfico, devemos ter em conta que
tratava-se de um trabalho encomendado, onde havia a clara indicação de não chocar as
famílias dos soldados com imagens que demonstrassem o horror do conflito, caracterizando,
com isso, a primeira censura prévia de que se tem notícia — como nos diz Sousa (2000), “é
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ainda a guerra vestida de sua auréola de heroísmo e de epopéia, como era tradicionalmente
representada pela pintura”.
Outro caso de destaque nos primórdios da cobertura fotojornalística foi a Guerra de
Secessão. Diferentemente do que aconteceu na Guerra da Criméia, onde o trabalho de Roger
Fenton sofreu determinadas restrições por parte do seu editor, na Guerra de Secessão a
cobertura fotojornalística adquiriu certo impacto, algo mais próximo do que conhecemos
atualmente como a estética do horror. Tendo em vista o interesse do público por reportagens
mais fatuais, em detrimento às clássicas fotografias posadas de generais e suas tropas
vitoriosas, os editores redefinem o trabalho de seus fotógrafos, dando preferência por imagens
como as dos prisioneiros de Andersonville, onde o sofrimento dos soldados capturados chocou
a população do norte, com a publicação de gravuras (a partir de fotografias) que mostravam
serem humanos em estado lastimável, nas páginas da Leslie’s e Harper’s, em junho de 1864
(SOUSA, 2000: 37).
A Guerra de Secessão foi, desta forma, o primeiro acontecimento no qual ocorreu uma
cobertura fotojornalística em massa, com a participação de diversos jornais e revistas. Tais
imagens contribuíram, em boa medida, para o rompimento de uma visualidade ingênua sobre
as guerras, onde a dor e o sofrimento ficavam esquecidos. Entretanto, conforme indica-nos
Sousa (2000), há outros pontos a serem observados com relação à Guerra de Secessão e sua
influência sobre o desenvolvimento do fotojornalismo:
a) torna-se patente a força da informação fotográfica (e a necessidade desta): os editores
da época tomam consciência da relevância que o público dá ao elemento específico da
informação fotográfica, mesmo esta ainda sendo veiculada através de gravuras. Isso
ocorreu em função da carga de “realismo” e do poder documental que se construiu em
torno do dispositivo fotográfico;
b) a relação temporal passa a ser aplicada também ao conteúdo fotojornalístico: devido
ao cenário concorrencial, o tempo entre a tomada da fotografia e sua veiculação foi
substancialmente diminuído — em certos casos, algumas imagens de batalhas eram
veiculadas menos de uma semana após sua tomada. Com isso, essa percepção mais
acentuada do tempo, característica do trabalho jornalístico em geral, passa a ser
incorporada às fotografias de imprensa, fazendo da atualidade um parâmetro para o
trabalho destes fotógrafos;
c) a noção de que as imagens fotográficas possuíam um impacto e dramaticidade
maiores que a pintura e o desenho torna-se mais sólida: isto se deu em decorrência do
caráter mecânico do fazer fotográfico, onde acreditava-se que a imagem fotográfica era
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resultado de uma captura destituída da interferência humana — seja enquanto
manipulação intencional, seja enquanto interpretação e/ou simples “visão particular do
artista”. Nesta perspectiva (aliás, muito oportuna à retórica jornalística), as imagens
fotográficas eram vistas como a realidade exata, sem falhas ou enganos, de tal forma que o
leitor, em estando no local da ação, iria ver o mesmo que a fotografia lhe mostrava;
d) desenvolvimento da noção de proximidade da ação: os fotógrafos incorporaram a idéia
de que deveriam estar próximos da ação (e, consequentemente, do perigo) para poderem
produzir imagens de maior impacto e relevância jornalística. Esta idéia ficou celebre nas
palavras (e nas fotografias) de Robert Capa (1913-1954): “Se as fotografias não são
suficientemente boas, é por que não se está suficientemente perto”.
Esta segunda metade do séc. XIX dá-nos uma idéia do potencial informativo que se
abriu aos meios de comunicação impressos (jornais e revistas), a partir da utilização de
imagens fotográficas. De fato, ainda não podemos falar de uma prática fotojornalística, pois o
seu contexto de produção não havia instituído rotinas claras de trabalho — os jornais não
mantinham um quadro de funcionários específico para a função, não existia uma linguagem
própria para tais imagens e, tão pouco, havia o termo fotojornalismo — e, por outro lado, o
leitorado ainda não havia constituído uma prática de leitura que relacionasse estes dois
materiais significantes: o texto verbal jornalístico e as imagens fotográficas. Entretanto, este
período de transição entre os séculos XIX e XX representa grandes e rápidos avanços na
consolidação do fotojornalismo, tanto na evolução dos equipamentos e normatização das
rotinas de trabalho, quanto na adaptação dos leitores a este novo gênero de informação.
Embora a introdução da fotografia na imprensa tivesse ocorrido de forma acelerada, o
leitorado ainda levaria um certo tempo para assimilar esta mudança como um dado “natural”
da imprensa. Em certa medida, a presença dos gravadores é um bom exemplo da resistência
que se faz à fotografia: por um certo tempo alguns jornais e revistas recusaram-se a veicular
fotografia, pois o público leitor via na gravura (feita a partir da imagem fotográfica) um
grande valor artístico — o que enobrecia a informação jornalística. Este é o caso do The
Illustrated London News, que no final do séc. XIX ainda é contra a substituição da gravura
pela fotografia imprensa em halftone — método que dispensa a gravura manual, utilizado a
partir 1880 (SOUSA, 2000: 43).
Contudo, estes casos isolados de resistência à imagem fotográfica não constituem
problema para o fortalecimento do fotojornalismo. Nas duas últimas décadas dos séc. XIX a
evolução técnica da fotografia demonstrou que sua integração aos mídias era inevitável: o
aumento na sensibilidade das películas, o surgimento dos filmes flexíveis e a diminuição no
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tamanho das máquinas permitiram os instantâneos e as fotos de ação, possibilitando, assim, o
início de uma linguagem própria do fotojornalismo e o acirrando da competição entre os
periódicos ilustrados. Além disso, é importante ressaltar a contribuição que as invenções de
George Eastman (fundador da Kodak) — o filme flexível em rolo (1884) e a máquina
descartável (1888), onde o usuário não mais manipula filmes e químicos — trouxeram para a
popularização da fotografia e, consequentemente, facilitando a aceitação das imagens
fotográficas de imprensa.
Desta forma, os últimos anos do séc. XIX representaram a entrada definitiva da
informação fotográfica nos meios impressos. Isto pode ser percebido quando observamos o
aumento considerável dos suportes jornalísticos impressos, o aperfeiçoamento técnico na
reprodução das imagens (o que dispensou o intermédio da gravura manual) e, por fim, a
evolução tecnológica dos equipamentos fotográficos (que permitiu a fotografia acompanhar
com agilidade os acontecimentos jornalísticos). Entretanto, mesmo tendo ocorrido uma
evolução considerável neste período, só é possível entendermos o fotojornalismo como hoje
conhecemos, a partir da segunda década do séc. XX.
Mesmo com a dificuldade em adequar o dispositivo às necessidades do fotógrafo de
imprensa e, ainda, considerando uma certa resistência à fotografia — fundada no velho
argumento de arte inferior e excessivamente mecanizada —, quando comparada ao desenho,
torna-se inevitável, como já vimos, a integração da imagem fotográfica aos suportes
jornalísticos impresso. O que impulsiona a procura de melhorias no equipamento e rompe os
antigos pensamentos com relação à imagem fotográfica é exatamente o crescimento
acentuados nas tiragens daqueles periódicos que passaram a fazer uso da informação
fotográfica. Ou seja, é a exigência do leitorado que estimula a evolução dos equipamentos
fotográficos e o desenvolvimento do fotojornalismo enquanto área de atuação profissional e
linguagem visual.
Tem início, então, a conformação de uma noção de fotojornalismo que ultrapassa a
função de simples ilustração ou decoração de revistas e jornais, para figurar como conteúdo
informativo, associado ao texto. Além disso, podemos perceber uma valorização do repórter
fotográfico e o seu reconhecimento enquanto autor, através das fotografias assinadas
(créditos). Este cenário vem configurar-se nas primeiras décadas do séc. XX, atingindo o seu
ponto máximo nos anos 20 e 30. Entre outros fatores que contribuíram para este estado de
coisas, podemos destacar os conflitos militares da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e
influência dos fotógrafos e veículos de imprensa alemães.
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Os conflitos militares foram, desde o início, o grande tema explorado pelos fotógrafos
de imprensa, conforme já discutimos anteriormente. Contudo, no início do séc. XX ainda
eram poucos os periódicos que mantinham equipes permanentes de fotógrafos. Somente com
a Primeira Guerra Mundial que a maioria dos jornais e revistas percebeu a necessidade que
organizar equipes especializadas em fotografia, pois a demanda do público se mostrou intensa
e constante. Além disso, conforme nos diz Sousa (2000: 71), este conflito é marcado pela
“...utilização regular da fotografia como método auxiliar de reconhecimento aéreo...” O
autor ressalta, ainda, que a cobertura fotográfica destes conflitos armados foi facilitada pelo
deslocamento lento de tropas e equipamentos militares, possibilitando aos repórteres
fotográficos uma melhor e mais tranqüila aproximação.
Entretanto, é necessário lembrarmos que neste momento ainda não havia a reportagem
fotográfica nos padrões que hoje conhecemos. As imagens não tinham qualquer relação com o
texto jornalístico, não possuíam uma unidade narrativa e, na sua maioria, eram planos gerais,
sem muita aproximação.
Somente alguns anos depois, com o fim da Primeira Guerra, que observamos um
desenvolvimento acentuado no aspecto estético do fotojornalismo. Este avanço rumo a uma
linguagem própria para a fotografia de imprensa ocorre, em grande medida, na Alemanha,
após o conflito mundial (1914-1918). Graças ao contexto liberal e à pluralidade de forças
políticas que se formam na Alemanha do pós guerra, tem-se um ambiente favorável às artes e
ciências e, seguindo esta tendência progressista, surgem diversos jornais e revistas ilustrados.
Além do grande avanço na implantação desta imprensa inovadora, percebe-se ainda o
desenvolvimento de algumas importantes agências de fotografia, que passam a atender os
periódicos alemães e europeus em geral.
Esta nova tendência na fotografia de imprensa tem como precursores os fotógrafos
Erich Salomon e Felix Man — na década de 20. Além destes, há ainda um grupo formado por
fotógrafos imigrantes que encontraram na Alemanha um terreno fértil para desenvolverem os
seus trabalhos e, desta forma, atingem uma grande repercussão no campo do fotojornalismo e
na história da fotografia em geral. Entre estes, é possível destacar os trabalhos de Lazlo
Moholy-Nagy (artista e fotógrafo húngaro, um dos responsáveis pela formação da escola de
arquitetura e arte Bahaus), André Kertész (húngaro, que trabalho em Paris entre 1922 e 1925,
colaborando para periódicos como: Frankfurter Illustrierte, Berlin Illustirte e Times) e Martin
Munkacs (outro artista e fotógrafo húngaro que exerceu o fotojornalismo junto aos jornais e
revistas alemães, antes de migrar para o Estados Unidos, em 1933).
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Para além do talento destes fotógrafos europeus, devemos ter em conta, como já
dissemos, o ambiente propício a novas manifestações estéticas e culturais que se forma na
Europa (e principalmente na Alemanha). As diversas forças políticas que procuram impor sua
voz e defender os seus interesses, o fazem através da imprensa que, com isso mesmo, vê a
necessidade de investir em inovações tecnológicas (entre elas os sistemas de impressão de
imagens fotográficas) para poder disputar a atenção dos leitores. Por outra via, a busca pela
constante inovação no jornalismo impresso repercute nos aspectos formais da fotografia de
imprensa. Assim, neste período tem início a formação de uma linguagem própria do
fotojornalismo, onde se pode destacar: (1) o aparecimento das legendas, (2) uma maior
relação entre texto jornalístico e fotografia (de tal forma que esta deixa de ter um simples
caráter ilustrativo e passa a exercer uma função informativa), (3) a utilização de grupos de
imagens que dão, em última instância, um aspecto mais narrativo ao conjunto de
texto/imagem.
Mesmo tomando em consideração o contexto político e cultural que proporcionou a
rápida evolução do jornalismo impresso na Alemanha e no restante da Europa, outros fatores
(de ordem tecnológica) ainda devem ser vistos como motivadores do “fotojornalismo
moderno”. Como nos fala Sousa (2000: 73), o surgimento do flash de lâmpada, em 1925, e
entrada no mercado da célebre Leica, com objetivas intercambiáveis, em 1930, proporciona
uma série de vantagens ao trabalho do fotojornalista. Com o sistema de iluminação através de
flash de lâmpada, o uso do magnésio (e todos os seus inconvenientes) diminui
consideravelmente, permitindo ao fotógrafo ter acesso a locais onde antes não era bem vindo,
haja vista o mau cheiro deixado pelo magnésio. Já no que diz respeito ao incremento das
máquinas fotográficas, o surgimento da Leica abre um novo horizonte de possibilidades:
frente às máquinas de grande formato anteriormente utilizadas, a Leica representou para o
fotógrafo uma maior mobilidade para acompanhar os acontecimentos e, em muitos casos, a
possibilidade de registrar os fatos com discrição, sem ser percebido pelos fotografados; as
objetivas intercambiáveis traziam uma considerável variedade de enquadramentos, podendo
ser empregadas de acordo com o interesse do repórter fotográfico e o efeito visual pretendido
e, além disso, esta nova geração de objetivas possuía uma maior qualidade, permitindo, em
alguns casos, o fotógrafo dispensar o uso do flash (consequentemente, tornava-se ainda mais
discreto).
Em síntese, o fotojornalismo moderno, que tem seu início nas primeiras décadas do
séc. XX, é, de um lado, resultado de um cenário político, cultural e artístico bem específicos,
que tem seu epicentro na Alemanha pós I Guerra e, por outro lado, é conseqüência também de
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uma série de inovações no equipamentos fotográfico, que indiretamente interferiram nos
modos de trabalho (e no resultado final) dos repórteres fotográficos. A fim de caracterizarmos
estes primeiros momentos do que de fato é possível classificar como fotojornalismo, podemos
enumerar alguns elementos constitutivos deste período:
a) uma nova compreensão do ofício: a idéia de que cabia ao fotógrafo apenas obter
imagens nítidas e em condições de serem reproduzidas, restringia seu trabalho à simples
ilustração dos textos jornalísticos e, com isso, o respeito e a importância que eram
dedicados a esta função era bastante reduzido. Entretanto, com esta nova concepção em
relação às imagens fotojornalísticas, a profissão passa a ser mais valoriza dentro campo
profissional e também no conjunto da sociedade. Consequentemente, o perfil do fotógrafo
de imprensa — aquele sujeito rude, de pouco conhecimento intelectual e inadequado ao
trato social — é gradativamente substituído por um perfil mais voltado para às artes
visuais, de “boa” origem social e, não raro, com excelente formação intelectual;
b) noção do repórter fotográfico enquanto autor: na emergência de uma linguagem
própria para o fotojornalismo e com a maior valorização da profissão, o repórter
fotográfico ganha o status de autor, pois é dada a ele a oportunidade criar sua própria
expressão. Em decorrência disto, tem-se o início das pesquisas visuais próprias de cada
fotógrafo e o surgimento dos foto-ensaios, que posteriormente deram origem ao
fotodocumentário;
c) desenvolve-se a atuação como freelance: de fato encontramos alguns fotógrafos que
trabalham na condição de funcionários das revistas e jornais ilustrados. Contudo, neste
período passa a ser bastante comum encontrar alguns repórteres fotográficos — entre estes
alguns dos melhores — que produzem imagens para diversos veículos de imprensa,
geralmente atuando em agências de fotografia ou de forma independente. É importante
notar, conforme explica Sousa (2000: 77), que em muitos casos os repórteres fotográficos
não apenas produzem as imagens, mas também desenvolvem as legendas e matérias sobre
um dado tema;
d) a noção da privacidade perdida: muitos foram os avanços na tecnologia disponível aos
fotógrafos. Desde os já citados flash de lâmpada e a Leica de pequeno formato, até o
desenvolvimento de filmes mais sensíveis, que permitiam produzir imagens sem a ajuda
de luz artificial. Todas estas inovações podem ser resumidas em praticidade, mobilidade e
discrição e, consequentemente, a vida íntima das pessoas passou a ser invadida de uma
forma antes não imaginada. Independentemente de qualquer discussão ética (o que não é
nosso objetivo neste momento), esta possibilidade dada ao fotógrafo originou o que se
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denomina candid photography — fotografia de flagrantes. Com isso, a estética
fotojornalística incorpora a foto não posada, onde os indivíduos estão mais à vontade, em
situações mais “naturais”. Este tipo de imagem torna-se bastante popular através dos
trabalhos de Erich Salomon, considerado o “pai” do fotojornalismo moderno, como já
citamos;
e) surgimento do fotojornalismo de instante: mesmo com todos estes avanços no
dispositivo fotográfico, em certas condições muito precárias de luz ainda era necessário o
uso de máquinas de grande formato, carregadas com placas de vidro (colódio úmido), em
vez dos filmes flexíveis. Todo este aparato impunha uma série de limitações que vão
desde o complexo processo de revelação e uso de tripés, até a grande dificuldade na
focalização. Tais complicadores faziam com que os fotógrafos se esforçassem por
sintetizar em uma única (ou em poucas) imagem todo o conteúdo expressivo e informativo
do acontecimento. Isso dá origem, posteriormente, à noção do “momento decisivo”,
presente principalmente na obra de Cartier-Bresson;
f) a cooperação em torno do fotojornalismo: neste período desenvolve-se uma idéia de
trabalho em que incorpora o profissional de fotografia de imprensa. Assim, o jornalismo
passa a ser a constante interação entre editores, redatores e repórteres fotográficos, que
possibilitam o desenvolvimento de uma linguagem própria às necessidades da imprensa e
os interesses do leitorado;
Estas são, enfim, as principais características dos primeiros anos do fotojornalismo
moderno, que floresce nas décadas de 1920 e 1930. Estes pontos permitem-nos, em boa
medida, ter uma compreensão mais ampla e socialmente contextualizada das rotinas de
trabalho e das influências de ordem social e cultural que recaem sobre os sujeitos envolvidos
na produção e recepção do discurso fotojornalismo.

3.3 O FOTOJORNALISMO COMO GÊNERO DE DISCURSO

Após analisarmos a evolução da fotografia e seus usos sociais — desde seu
surgimento, nas primeiras décadas do séc. XIX, até o momento da configuração do
fotojornalismo moderno, nos anos 20 e 30 do séc. XX —, cabe-nos a tarefa de definir o
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fotojornalismo de uma forma mais precisa e apropriada à semiologia dos discursos sociais.
Além disso, interessa-nos também delinear as regras que orientam os sujeitos implicados
neste gênero discursivo para, com isso, compreendermos a participação do fotojornalismo na
constituição de um contrato de leitura.
Dada a grande variedade de imagem que recebe a denominação de fotojornalismo —
e, consequentemente, a sua difícil definição —, Sousa (2000) propõem, conforme já
comentamos no capítulo I, duas maneiras de explicar o fotojornalismo, a saber, uma definição
lato sensu e outra stricto sensu. Na primeira, de uma forma mais ampla, o autor aponta para
uma definição que privilegia a finalidade e a intenção e, assim, o fotojornalismo é tomado
como sendo as fotografias de imprensa que objetivam informar, esclarecer ou ilustrar um
tema de interesse jornalístico. Na segunda definição, o autor busca especificar melhor este
gênero e concentra a discussão em funções como: formação de pontos de vista,
contextualização de acontecimento de interesse coletivo, informação e produção
conhecimento, sendo relativamente diferenciado de imagens com objetivo meramente
ilustrativo.
Embora a definição stricto sensu contribua para nossa compreensão desta ordem de
imagens fotográficas, ela ainda se mostra um tanto insatisfatória para uma perspectiva
discursiva, por não contemplar (e se o faz, é de modo incompleto), entre outros pontos, a
postura que o leitor assume diante das fotografias de imprensa e as normas que conduzem a
produção e edição do material fotojornalístico. Contudo, partiremos desta conceituação stricto
sensu, procurando associá-la a um conceito de gênero discursivo, haja vista o elemento
facilitador que ela nos trás: esta definição reduz, em certa medida, o grande número que
imagens fotográfica que estão, à primeira vista, sob a legenda de fotojornalismo, tais como:
algumas foto-ilustrações e o fotodocumentarismo.
Com relação às primeiras — as fotografias de caráter mais ilustrativo —, faz-se
necessário separá-las do fotojornalismo porque, em sua grande maioria, não possuem os
elementos próprios da informação fotográfica, que a dimensão do texto verbal não comporta.
Contra esta opção metodológica poder-se-ia argumentar que as primeiras imagens de
imprensa tinham um valor fundamentalmente ilustrativo e que, assim, estaríamos negando os
fatores históricos anteriormente desenvolvidos. Entretanto, cabe-nos delimitar nosso objeto e,
além disso, este tipo de imagem não esta, nos tempos atuais, figurando como a tendência
predominante nas fotografias de imprensa. É ainda importante ressaltar que, em alguns casos,
tais fotografia possuem uma força muita mais (ou unicamente) descritiva, não tendo uma
dimensão interpretativa, ou mesmo documental, relevantes. Ou seja, não pretendemos afirmar
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que as foto-ilustrações não pertencem ao contexto jornalístico, mas que privilegiamos outras
imagens dentro de nossa abordagem.
Quanto à necessidade de marcarmos as diferenças entre o fotojornalismo e o
fotodocumentarismo, isso se dá por fatores de ordem prática que repercutem, em última
instância, na configuração precisa do gênero fotojornalístico. Tendo em vista a definição
stricto sensu de fotojornalismo — “... entendo por fotojornalismo a atividade que pode visar
informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, esclarecer ou marcar pontos de
vista (“opinar”) através da fotografia de acontecimentos e da cobertura de assuntos de
interesse jornalístico.” (SOUSA, 2000: 12) — constatamos que as diferenças entre este e o
fotodocumentarismo residem nas rotinas e práticas de trabalho, e não tanto nos seus produtos
finais. As variações estariam, então, no (1) nível de engajamento que o fotógrafo estabelece
com o assunto trabalhado, (2) no processo de trabalho e na estrutura envolvida neste, (3) no
tempo dedicado ao desenvolvimento do trabalho e, por fim, (4) nos aspectos estéticos
implicados em cada um destes gêneros.
Com relação ao item (1) — o envolvimento que o fotógrafo possui com o assunto —
encontramos diferenças marcantes entre ambos. No fotojornalismo o fotógrafo geralmente
tem pouco envolvimento com o tema trabalhado, seja no seu conhecimento específico sobre o
assunto, ou mesmo no seu interesse em estar desenvolvendo este ou aquele tema — é
importante lembrar que, na maioria das vezes, o fotógrafo não escolhe o assunto que irá
“cobrir” e, por isso mesmo, não tem oportunidade de conhecer o assunto com mais
profundidade. Já no caso do fotodocumentarista, esta relação com o objeto ocorre de forma
bem diferente: geralmente a disposição em desenvolver um trabalho parte de interesses
pessoais do fotógrafo e de suas observações sobre a realidade. Desta forma, ele tem a
possibilidade de pesquisar sobre o tema e até conhecer diretamente a problemática que irá
fotografar, antes mesmo de dar início ao trabalho. Consequentemente, o fotodocumentarista
acaba adotando uma postura (um ponto de vista) em relação ao tema trabalhado, enquanto o
fotojornalista tem poucas possibilidades de demonstrar o seu envolvimento com o assunto,
pois está inserido em uma estrutura que não lhe permite tal liberdade — quando lhe é
permitido expressar seu ponto de vista, isso acontece de maneira restrita.
Outro ponto que distingue bem estes dois gêneros fotográficos está diretamente
associado à liberdade de ação que é permitida ao fotógrafo, conforme comentado acima.
Tomando em consideração o item (2), que diz respeito ao processo de trabalho de ambos e as
estruturas por eles mobilizadas, fica evidente essas distinções. Na perspectiva de trabalho do
fotojornalismo, não se busca exatamente um posicionamento do repórter fotográfico diante do
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tema, onde lhe seja permitido expor, por exemplo, sua indignação ou revolta. Isso ocorre,
entre outros fatores, porque o discurso jornalístico se diz imparcial (ou neutro) e a inserção
das imagens fotográficas na imprensa se dá dentro da idéia de não intervenção e simples
registro dos fatos. Desta forma, uma postura fotojornalística que expresse abertamente um
posicionamento frente ao assunto é, em certa medida, indesejado (contudo, esta postura
parcial por parte do suporte midiático pode ocorrer, mas dentro de uma estratégia enunciativa
que, à primeira vista, mostra-se imparcial). Além disso, a estrutura em que o fotógrafo está
inserido (e que, em alguma medida, determina sua forma de trabalhar) lhe impõe um trabalho
coletivo, que envolve a participação de outros profissionais — editores e redatores,
principalmente.
Por outro lado, a estrutura em que encontramos o fotodocumentarista é bem diversa
desta. Além de escolher e informar-se sobre o tema (como evidenciamos anteriormente), o
fotodocumentarista desenvolve sua atividade de maneira bastante independente, não estando
subordinado a uma empresa jornalística e conduzindo seu trabalho dentro de uma perspectiva
projetual. Ou seja, cabe ao fotodocumentarista determinar o assunto, a abordagem a ser dada,
o tempo de dedicação ao trabalho, a edição das imagens, o tipo de equipamento a ser usado e
o suporte de veiculação do documentário — se através de uma exposição, de um livro, da
Internet, ou qualquer outro recurso). Quando há outros profissionais envolvidos no trabalho,
geralmente estão desempenhando tarefas de edição e organização das imagens, à convite do
fotógrafo que desenvolve o projeto. Estas escolhas, fundamentais em uma proposta
documentarista, não estão disponíveis ao repórter fotográfico, haja vista o complexo modelo
de trabalho em que se encontra inserido.
Dado não menos importante é indicado pelo item (3) — o tempo dedicado pelo
profissional a um determinado tema. Tendo em vista a dinâmica dos trabalhos de imprensa, o
fotojornalista não raro cobre cerca de quatro ou cinco assunto em um mesmo dia, que chegam
até ele através de uma pauta fotográfica. Em muitos casos, este profissional só toma
conhecido do tema a ser fotografado na hora de sair a campo, ou poucos dias antes do
trabalho.

Desta

forma,

o

resultado

final

diferencia-se
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do

produto

fotodocumentarista, tendo reflexos no envolvimento do repórter fotográfico com seu objeto e,
ainda, nos aspectos formais de seu suas imagens. Já no fotodocumentário, o tempo dedicado à
produção de imagens dependerá da dimensão do projeto que, em última instância, está
submetido ao orçamento.
E, por fim, o item (4) — os aspectos estéticos — é outro diferencial, que nos impede
de pôr no mesmo grupo estes dois gêneros fotográficos. Devido os fatores acima citados — o
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envolvimento do fotógrafo com o tema proposto, as estruturas de trabalho e o tempo dedicado
a este —, os aspectos formais e estéticos de ambos os gêneros assumem características bem
diferentes. Assim, enquanto o fotodocumentário apresenta um estilo bastante variado (em
função da postura autoral que assume o fotógrafo) e, em alguns casos, carrega uma
preocupação estética extremamente acentuada, o fotojornalismo acaba por desenvolver uma
linguagem que prima pelos padrões visuais, composicionais e temáticos econômicos e
simplificados, onde o valor estético é preterido, quando comparado ao impacto visual e o
caráter documental.
Consequentemente, o fotojornalismo acabou por desenvolver padrões, à maneira de
clichês, que o tornam bem mais limitado esteticamente, quando comparado com o
fotodocumentarismo. Por outro lado, o regime de leitura que opera no fotojornalismo
impõem, em certo medida, uma padronização formal e temática, haja vista o curto tempo de
leitura dedicado ao jornal impresso e o fator concorrencial a que estão submetidos os diversos
suporte jornalísticos — o que não ocorre com o fotodocumentarismo, que encontra sua
veiculação, geralmente, na edição de livros e montagem de exposições itinerantes, como
acontece, por exemplo, com os projetos de Sebastião Salgado.
Em síntese, diferenciar — enquanto gênero discursivo — o fotojornalismo e o
fotodocumentarismo, assim como diferenciar o fotojornalismo e as foto-ilustrações, é uma
necessidade de ordem metodológica, que nos permite definir com mais precisão o gênero
fotojornalístico. Ou seja, os aspectos semiológico, as rotinas de produção e as relações entre
os leitores e o discurso fotográfico são, em uma perspectiva discursiva, fundamentais na
delimitação de um gênero, conforme veremos a seguir.
Em linhas gerais, um gênero é a formalização de certos quadros de procedimento e
expectativas, através dos quais os conteúdos são passados. Apesar de as discussões sobre
gênero não terem suas origens na Análise de Discurso (AD) — Aristóteles já desenvolvera
esta questão em sua Poética —, encontramos alguns posicionamentos de ordem teórica que os
estudos sobre gênero assumem dentro do percurso semiológico desenvolvido pela AD.
Assim, dentro de uma perspectiva discursiva, os conteúdos que perpassam um
determinado gênero estão, sob certos parâmetros, intimamente relacionados com ele, de tal
modo que, dentro destes parâmetro, as interações entre os sujeitos e a forma dada aos
conteúdos seguem algumas regras, chamadas leis do discurso. Conforme explica-nos
Maingueneau (1998), estes parâmetros que caracterizam um gênero discursivo são: (a) o
status que enunciadores e co-enunciadores assumem no interior do discurso; (b) o suporte e os
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modos de difusão empregados; (c) a tematização que o gênero admite e, por fim, (d) os modos
de organização do discurso.
A noção de gênero discursivo — e sua existência prática, nas interações cotidianas de
toda ordem — tem a importante função de garantir a comunicação entre os sujeitos. É graças
à competência genérica adquirida que somos capazes de perceber, antes mesmo de
assumirmos um lugar no interior do discurso, em que tipo de troca lingüística estamos nos
inserindo, qual os prováveis temas da discussão, que posicionamento devemos ter diante dos
nosso interlocutores e, até mesmo, prever como terminará a interação. Conforme nos diz
Bakthin (1984), segundo Maingueneau (2001): “Se os gêneros de discurso não existissem e se
não tivéssemos o domínio deles e fôssemos obrigados a inventá-los a cada vez no processo de
fala, se fôssemos obrigados a construir cada um nossos enunciados, a troca verbal seria
impossível.”, a não existência dos gêneros discursivos impediria as relações de comunicação
mais simples, pois causaria uma constante insegurança entre os interlocutores que, a cada
instante, necessitaria reinventar as situações de comunicação. Com o funcionamento das
interações comunicacionais sob os parâmetros genéricos, os sujeitos já podem pressupor as
condutas aceitáveis que são possíveis assumir e quais devem ser suas expectativas. Esta
percepção do gêneros discursivo é esquematicamente compreendida através das relações dos
sujeitos com o contexto, de acordo com os parâmetros acima citados, como se pode ver a
seguir:
a) status que enunciadores e co-enunciadores assumem no interior do discurso: ao ter
início uma troca comunicacional, os sujeitos ocupam determinados lugares dentro do
discurso, que correspondem a certos papéis social e historicamente já estabelecidos. Em
decorrência disto, um jogo de expectativas e deveres passa a nortear o comportamento dos
interlocutores e a configurar relações de poder. Desta forma, em um tribunal, por
exemplo, temos papéis claramente marcados — juiz, advogado, promotor, réu e
testemunha —, aos quais cabe uma certa conduta (vocabulário, vestes, entonação de voz e
outros) e posição de poder bem definidas;
b) suporte e os modos de difusão empregados: aqui estamos nos referindo ao meio
empregado na propagação dos conteúdos. Na concepção discursiva dos gêneros, o meio
que será utilizado para disseminação das idéias é um dado fundamental na conformação
dos conteúdos e na relação que estes estabelecerão com o leitor. Com a entrada dos meios
eletrônicos (radiodifusão e teledifusão), os analista de discurso perceberam com mais
clareza a importância que o suporte desempenha no processo da interação
comunicacional. A título de exemplo, o emprego da Internet na comunicação jornalística
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tem reflexos nos regimes de leitura que, em última instância, irá acarretar modificação
diversas na estruturação da informação: haja vista a situação e o tempo que leitor dedica à
leitura via Internet, os textos adquiriram aspecto mais dinâmico e passaram a ser mais
curtos, a forma como o leitor transita entre as matérias também toma novas formas e as
imagens (inclusive as fotográficas) passam a desempenhar seus papéis de maneira
diferenciada do que acontece em uma primeira página de jornal. E, conforme já
discutimos, a própria evolução das tecnologias de impressão em larga escala modificou
sobremaneira a imprensa, ainda no séc. XIX, quando as imagens fotográficas passaram a
ser veiculadas nos jornais e revista ilustrados. A partir deste momento, as relações que se
estabeleceram entre conteúdo jornalístico e leitores foi modificada, impondo novas formas
de fazer e consumir informação. Em síntese, as alterações por que passam um
determinado suporte repercutem tanto na produção, quando na recepção dos conteúdo e,
consequentemente, promovem modificações dentro de um gênero de discurso;
c) a tematização que o gênero admite: toda interação comunicacional carrega, de forma
mais ou menos explícita, uma determinante de ordem funcional. Em outras palavras, todo
discurso (e, assim, todo gênero) trás consigo uma idéia quanto a o que dizer e o que fazer.
Naturalmente, então, um gênero de discurso já comporta um rol de prováveis temas e
assuntos possíveis, de tal forma que os interlocutores já podem prever como será a
interação. Assim, a palestra na universidade, a consulta médica, o culto religioso e a
reunião de sindicalistas possuem, cada qual, uma organização (informal, mas efetiva) de
temas possíveis a serem discutidos. E, no caso dos meios de comunicação de massa, isto
não é diferente: os prováveis assuntos que serão tratados em um programa dominical de
auditório são distintos daqueles que esperamos ver em um telejornal, por exemplo;
d) os modos de organização do discurso e sua extensão: um gênero impõe-nos diretamente
uma determinação de parâmetro temporais. Encontramos, assim, uma periodicidade — a
aula, o culto religioso e um programa televisionado têm um caráter periódico, enquanto a
conversa no ponto de ônibus não indica, necessariamente, outro encontro; a cada gênero
pode corresponder uma certa duração — a novela televisionada possui um duração já pré
estabelecida, assim como médico e paciente têm a noção mais ou menos estabelecida de
quanto tempo passarão reunidos na consulta. Entretanto, há gêneros que comportam
durações varias, como é o caso da conversa telefônica: em uma ligação telefônica para
assuntos profissionais os sujeitos tendem a ser mais objetivos e formais, encurtando o
tempo da interação, enquanto uma conversa entre amigos pode ter uma duração
extremamente variada, a depender do assunto, de quando conversaram pela última vez e
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outros; um gênero remete, ainda, a uma noção de encadeamento — ou seja, alguns
gêneros não admitem (ao mesmo não claramente) uma continuidade, uma conversa no
elevador, por exemplo, não trás a necessidade de uma continuação, da mesma forma que
uma conferência também não impõe um novo encontro. Contudo, a novela televisionada e
a aula universitária, por exemplo, determinam uma continuidade e um avanço progressivo;
por fim, os gêneros de discursos possuem também uma validade mais ou menos estável
— um romance literário tem, em certa medida, uma validade indeterminada, pois pode ser
lido a qualquer tempo, sem prejuízo ao seu conteúdo. Já no caso de gêneros como revista
feminina, jornal impresso ou televisionado, há uma forte tendência para o
“envelhecimento” de seus conteúdos, dada a natureza mesma do jornalismo, onde a
atualidade é elementos fundamental.
Estes parâmetro elencados — os itens (a), (b), (c) e (d) — dão-nos a dimensão precisa
que a noção de gêneros de discurso desempenha nas interações comunicacionais. Como já
dissemos, a competência genérica permite-nos perceber, logo de início, que posição devemos
ocupar diante dos discursos — o que envolve, entre outras coisas, nossas expectativas e
obrigações, à maneira de um acordo entre enunciadores e co-enunciadores. É importante
notarmos que há gêneros mais ou menos cristalizados e bem definidos, enquanto há outros,
como é o caso dos gêneros de comunicação massiva, mais instáveis e em constante
modificação, que tornam o trabalho do analista de discurso uma tarefa especialmente
complexa.
Tendo em vista que a idéia de existirem gêneros mais cristalizados e outros mais
instáveis, percebemos a influência do processo histórico no desenvolvimento destes quadros
de contexto. Assim sendo, a simples intenção de estruturar um novo gênero não nos garante
qualquer possibilidade de que tal empresa terá êxito, uma vez que estas cristalizações
necessitam ocorrer no conjunto social como um todo e devem atender a fatores de ordem
cultural diversos. Tal desenvolvimento destes quadros de contexto expressam-se na forma de
regras ou, como é mais comum falarmos em AD, leis de discurso. Assim, existem leis de
regem as trocam simbólicas no discurso do culto religioso, na aula em universidades, no
jornalismo impresso, no programa humorístico de rádio e outros.
As leis do discurso — que não se encontram escritas em lugar algum, mas que
efetivamente existem e operam — podem ser mais gerais, quando dizem respeito a todo e
qualquer gênero discursivo e podem ser mais específicas, quando aplicam apenas a
determinados gêneros. Em nosso caso, o gênero fotojornalístico, podemos destacar regras
mais amplas, como é o caso das leis de pertinência, sinceridade e informatividade. Embora
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tais leis valham para toda espécie de gênero de discurso, elas possuem um certa relevância,
tratando-se de um gênero inserido no contexto jornalístico.
No caso da lei de pertinência, esta indica-nos que um determinado enunciado dever
cumprir ao máximo as exigências quanto a sua adequação ao contexto e o interesse dos seus
destinatários. Em outras palavras, tanto o conteúdo que transmite, quanto a forma dada a ele
devem ser apropriados para a situação e, ainda, devem promover uma alteração no estoque de
informações do co-enunciador. Quanto à lei da sinceridade, fundamental nos gêneros
jornalísticos, é necessário que o enunciador — o suporte de midiático impresso —
comprometa-se a afirmar apenas o que for verdadeiro e, na medida do possível, assegurar-se
de que tem real ciência sobre a veracidade das afirmações. E, por fim, a lei da informatividade
diz respeito a uma objetividade no discurso e atualidade nas informações. Ou seja, deve-se
estar atento para informar com concisão e que tais informações irão acrescentar elementos
novos, atuais e relevantes ao repertório de conhecimentos do leitor.
A princípio, tais leis aplicam-se aos gêneros jornalísticos como um todo e algumas
ainda podem ser encontrados em outros gêneros. Isso ocorre porque o fotojornalismo é um
gênero que segue os fundamentos de um tipo mais amplo de discurso: o discurso de imprensa,
a comunicação jornalística. Por outro lado, a lei da sinceridade remete-nos a uma questão bem
própria (e bem antiga também) do fotojornalismo: trata-se da construção de cenas e
manipulação de imagens.
Ora, a própria introdução das imagens fotográficas na imprensa segue este
pensamento, haja vista a compreensão de que no dispositivo fotográfico não opera o gênio
humano (seja este com fins artísticos ou com a intenção de distorcer os fatos), mas que se
trata de um trabalho feito unicamente pela máquina. Esta concepção sobre a fotografia
atualmente perdeu espaço, embora ainda exista. Entretanto, nos primórdios do fotojornalismo
esta noção funcionou até mesmo como elemento de reforço para uma retórica da objetividade
e da imparcialidade jornalísticas, uma vez que, dado o ato fotográfico, não haveria formas de
uma imagem fotográfica ser “mentirosa”. Por mais que tenha passado este tempo (e esta
forma de pensar), ainda restam alguns traços de uma ingênua noção de “prova” associada ao
fotojornalismo, de tal modo que as rotinas de trabalho nesta atividade não comportam (ou não
vêem com bons olhos) a elaboração de cenas e manipulação da imagens.
Quanto às leis mais específicas do fotojornalismo, podemos evidenciá-las através dos
parâmetro anteriormente citados. Entretanto, faz-se necessário notar que boa parte destes
parâmetro estão ligados às leis de modalidade — que dizem respeito às formas dadas ao
discurso como um todo.

79

Então, o quadro de contexto que compõe o gênero fotojornalístico é indicado pelas
necessidades de um suporte de difusão de rápida leitura, de uma padrão temático já pré
indicado pelo tipo de discurso a que pertence — o jornalismo impresso — e, em determinada
medida, pelas relações que podem ser estabelecidas, tendo em vista a sua periodicidade. Estes
fatores implicarão diretamente nos aspectos formais das imagens e no seu processo de
interpretação.
Tendo em vista a dinâmica leitura que se impõe ao jornal impresso — estamos nos
referindo à diminuição do tempo de leitura, que pode ser explicada pelo excesso de
informações, pela concorrência com outros gêneros, o telejornalismo e o jornalismo on-line,
e pela aumento da informação visual, sendo este último fator tomado, muitas vezes, como
conseqüência e não causa —, torna-se importante a elaboração de imagens simples do ponto
de vista estético e do ponto de vista temático. Além disso, a interpretação das imagens
fotojornalísticas ocorre, em boa medida, influenciadas pela edições dos dias anteriores, haja
vista seu período curto de vida. De uma forma mais precisa, podemos apontar que:
a) as imagens fotojornalísticas seguem padrões de composição simples e limitados:
seguindo uma tendência que atravessa a grande maioria das imagens de comunicação de
massa (não apenas as jornalísticas), as fotografias de imprensa tendem a nos mostrar
quadros “limpos” e com pouco elementos. Geralmente presenciamos uma objetividade
que busca simplificar a leitura dos enquadramentos e, com isso, diminuir o tempo
necessário para se ter uma compreensão das imagens. Irão figurar, então, o clássico
padrão de composição conhecido por regra dos e os recursos de profundidade de campo
para conduzir a atenção do leitor para o que se julga relevante — estes assuntos serão
detalhadamente discutidos nos capítulo posteriores. É importante notar que estes
procedimentos acabaram por, ao longo do tempo, estabelecer a linguagem própria do
fotojornalismo, mas, em contra partida, resultam também no empobrecimento das imagens
de imprensa e no conseqüente surgimento de clichês, conforme veremos no terceiro
capítulo;
b) a tematização das fotografias de imprensa: do mesmo modo como os assuntos e os
textos verbais acabam por adquirir uma temática (ou temáticas) bem específica no
jornalismo impresso, as fotografias também têm seus aspectos formais determinados por
temas. Assim, teríamos imagens apropriadas para o encontro político, a entrevista
coletiva, a página policial, o treino de futebol, as manifestações populares de rua e outros
mais. Estes temas não correspondem apenas ao aspecto composicional (o que redundaria
nos padrões acima citados), mas diz respeito também às reações de sentido estabelecidas
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pela imagem e, ainda, aos sujeitos que perdem temporária e parcialmente as suas
individualidades, para tornarem-se personagens temáticos no fotojornalismo, conforme
nos diz Sousa (2000). Desta forma, teríamos os personagens de chefe de estado,
entrevistado de rua, criminoso, atleta, grevista e etc.
Finalmente, o gênero fotojornalístico, apesar de enquadrar-se no grupo de gêneros
midiáticos — instáveis e em constante modificação —, guarda elementos que nos permitem
determinar um recorte mais preciso. De um lado temos todas as implicações que pertencem,
antes de tudo, à dinâmica própria do jornalismo impresso e, em uma segunda análise, os
aspectos visuais, herdados da fotografia de uma forma geral e, ainda antes, da pintura.
Consequentemente, desenvolver um estudo dos processos de significação em fotojornalismo
— e um estudo deste enquanto gênero de discurso — impõe-nos um percurso que passa pela
tradição em AD, com ênfase nas suas pesquisas no campo do jornalismo, e outro, ainda por se
fazer, que busque as contribuições das imagens, em uma perspectiva discursiva. Partimos,
então, no próximo capítulo, para o estudo das tipologias presentes no fotojornalismo, onde
discutiremos detidamente estas questões.
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As imagens — como as palavras, como todo
o resto — não poderiam deixar de ser
“consideradas” nos jogos dos sentidos, nos
mil movimentos que vêm regular a
significação no seio das sociedades.
Christian Metz
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4 FOTOJORNALISMO E POSICIONAMENTO DISCURSIVO: UMA PROPOSTA
ANALÍTICA

4.1 A PRODUÇÃO DE SENTIDO NO FOTOJORNALISMO

Tomando como ponto de partida uma visão discursiva dos processos de significação
da imagem — com ênfase no modelo de análise do Contrato de Leitura (discutido no
primeiro capítulo) — e uma compreensão mais precisa do fotojornalismo enquanto matéria
significante na semiose do jornal impresso (tema do segundo capítulo), partiremos agora para
um estudo da significação da imagem fotográfica e sua participação na produção da notícia.
Assim, discutiremos pontos fundamentais no desenvolvimento de uma metodologia para o
estudo do fotojornalismo e alguns modelos de análise elaborados para este fim — a saber, o
modelo barthesiano (1961 e 1964) e tipologia estabelecida por E. Verón (1983). Nesta
perspectiva —, onde nosso objetivo fundamental é o desenvolvimento de uma ferramenta de
análise para o fotojornalismo contemporâneo —, trataremos ainda das interações entre texto/
imagem fotográfica e dos elementos (intrínsecos à imagem) que dão forma à enunciação do
discurso fotojornalístico, no intuito de compreender mais detalhadamente a participação da
fotografia no contexto da mensagem jornalística.
Neste momento, é importante relembrarmos a natureza de que é composto nosso
objeto de estudo e análise. Trata-se de fotojornalismo, em sentido estrito, conforme definimos
no capítulo anterior. Ou seja, uma espécie de discurso de natureza heterogênea, onde
elementos verbais (legenda, título, matéria, etc.) concorrem para a produção de um sentido
global. Desta forma, não estamos falando de fotografia “pura” — como ocorre no

83

fotodocumentário e na chamada fotografia de arte, por exemplo —, que está associada a
condições de produção e condições de reconhecimento bastante distintas, mas tratamos das
fotografias necessariamente produzidas para a imprensa e que se realizam enquanto discurso
no contexto do jornal impresso, onde estão presentes outros cotextos, formados por elementos
verbais e não-verbais, conforme já discutimos anteriormente. Assim, um dos pontos
fundamentais de nosso estudo é a contribuição para a análise da imagem fotográfica, sem
perder de vista a imbricação entre a matéria lingüística e a fotografia, além de considerar as
implicações advindas do suporte impresso.
Consequentemente, duas questões tornam-se importantes dentro de nossas proposições
metodológicas: (1) a maneira como o material fotojornalístico será por nós tomado para
análise e (2) a forma com que trabalharemos um discurso heterogêneo, composto de materiais
lingüísticos e imagens.
Tendo em vista que “a ‘imagem’ não constitui um império autônomo e cerrado, um
mundo fechado sem comunicação com o que o rodeia...” (METZ, 1973: 10), em relação a (1),
consideraremos — como nos indica a perspectiva discursiva — não apenas as imagens
fotográficas estudadas, mas tomaremos as mesmas levando em conta, principalmente, o título
e a legenda a elas relacionadas, o que nos possibilita obter, consequentemente, uma
compreensão da produção de um sentido global do fotojornalismo. Em outras palavras, o
modelo de análise por nós proposto não se reterá apenas às fotografias — haja vista os
motivos levantados aqui e nos capítulos anteriores —, mas irá considerar as relações texto/
imagens existentes no discurso fotojornalístico e, ainda, a relação do discurso fotojornalístico
com outros discursos midiáticos (não apenas provenientes de outros jornais impressos) que
contribuam ativamente, de forma interdiscursiva, na ação de interpretação posta em prática
pelo leitor.
Quanto ao aspecto (2) da questão, pensamos que a própria opção por uma abordagem
fundada na Semiológica dos Discursos Sociais — esta originada nos pressupostos da Análise
de Discurso — já nos conduz a um olhar que considera as especificidades da imagem, sem
cair no engano de opor radicalmente os fundamentos de uma semiologia das imagens e os
fundamentos próprios de uma semiologia dos materiais estritamente lingüísticos. Nossa
proposta é resguardar a natureza própria da imagem (e, consequentemente, da significação)
fotojornalística — ou seja, os elementos próprios da visualidade fotográfica: linhas, pontos,
planos, texturas, por exemplo —, sem, contudo, ignorar aqueles conceitos e princípios de
análise aplicáveis tanto ao lingüístico, quanto à imagem fotográfica, conforme propõe Metz:
“Nossa tentativa procede da convicção de que a semiologia da imagem se fará ao lado da
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semiologia dos objetos lingüísticos (e por vezes em interseção com ela, pois muitas
mensagens são mistas: não se trata apenas das imagens cujo conteúdo manifesto comporta
menções escritas, mas igualmente das estruturas lingüísticas que estão subterrâneas à obra,
na própria imagem...” (1973: 09).
Como dissemos anteriormente, no primeiro capítulo, nossa abordagem preocupa-se em
tratar o não-verbal sem forçá-lo pela via dos conceitos estritamente lingüísticos, sem impor
um método que ignore as peculiaridades da imagem. Entretanto, não pretendemos ir ao outro
estremo, negando os princípios semiológico que existem em comum entre o signo lingüístico
e a imagem, sob pena de perder algo presente em grande parte dos discursos de massa: a
heterogeneidade de materiais que compõem as mensagem dos mídias, como indica Pinto
(1995), quando se refere ao conceito de discurso social, desenvolvido por Veron (1984). Até
mesmo a divisão muito rígida entre o que é próprio da língua e o que é específico à imagem
deve ser cuidadosamente analisado, sem extremismo, pois “as ‘linguagens’ visuais mantêm
com as outras laços sistemáticos que são múltiplos e complexos, e nada se ganha em opor o
‘verbal’ e o ‘visual’ como dois grandes blocos, cada qual homogêneo, maciço, e desprovido
de ponto de contato com o outro” (METZ, 1973: 12).
Ainda na busca por “estruturas lingüísticas que estão subterrâneas à obra, na própria
imagem...”, como sugere Metz (1973: 09), pensamos encontrar nas imagens fotojornalísticas
(e nas relações destas com o lingüístico), assim como na língua, traços e resíduos que possam
indicar e recompor o momento do engendramento do discurso — ou seja, a enunciação
fotojornalística. A indicação destes mecanismos (a partir da própria imagem e/ ou da sua
relação com o lingüístico) ajudará na compreensão do funcionamento da fotografia de
imprensa enquanto objeto significante e na sua contribuição para o desenvolvimento de um
Contrato de Leitura.
Isto posto, nossa abordagem metodológica não pretende permanecer somente na
analogia da imagem, no seu valor icônico, mas buscaremos tomar a imagem fotográfica na
sua dimensão discursiva: nas suas articulações com outras matérias significantes (e com
outros discurso), observando as coerções sociais que recaem sobre os sujeitos e atentando ao
que há de simbólico e codificado (cultural) no interior da fotografia jornalística e na sua
relação com o suporte impresso. Pretendemos, ainda, avançar na análise do fotojornalismo,
pensando no funcionamento próprio da imagem, mas sem promover um isolamento do nãoverbal, pois nos interessa estudar a imagem e seu funcionamento dentro dos dispositivos de
comunicação de massa, onde ocorre a predominância de textos mistos (METZ, 1973: 16),
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como, por exemplo, na publicidade, comunicação jornalística — telejornalismo e jornalismo
impresso — e cinema falado.
Dentro deste plano mais geral, que irá nortear nossa metodologia para a análise do
fotojornalismo, alguns outros pontos necessitam de esclarecimento. Parte destes pontos
relacionam-se ainda a nossa abordagem mais própria da Análise do Discurso, outros dizem
respeito à natureza do produto que iremos estudar ou aos nossos objetivos de análise. A fim
de evidenciar determinados pontos (e até mesmo justificar algumas decisões), iremos observar
mais de perto duas abordagens (como já dissemos no início deste capítulo) que influenciaram
os estudos sobre fotografia na campo comunicação de massa, e posteriormente, discutiremos
nossa proposta e suas contribuições.
Primeiramente, nossa postura diante do objeto não se propõe a decifrar o que
pretendiam os produtores da imagem (os fotógrafos) e os produtores do material final, ou seja,
o jornal impresso (redatores, fotógrafos e editores de texto e imagem). Explicando: não faz
parte da nossa análise desvendar as intenções do conjuntos de autores/ produtores do
fotojornalismo, tampouco descobrir “o que quis dizer o texto”. Preocupa-nos mais com como
e por que os textos são articulados de uma forma ou de outra. Interessa-nos,
fundamentalmente, os modos de mostrar e os modos de interagir mobilizados pelos sujeitos
do discurso. Este posicionamento metodológico tem origem na visão discursiva dos
fenômenos de comunicação — como nos diz Pinto (1999: 22), “Sua prática [do analista de
discurso] é primordialmente a de procurar e interpretar vestígios que permitem a
contextualização em três níveis: o contextos situacional imediato, o contexto institucional e o
contexto sociocultural mais amplo, no interior dos quais se deu o evento comunicacional” —,
e também vai ao encontro dos interesses das pesquisas em comunicação de massa, pois, como
se sabe, a diferença fundamental entre os suportes de mídia jornalística encontra-se na forma
dada aos conteúdos (já que estes, atualmente, são bastante semelhantes entre si). Apesar disso,
não estamos negando a importância dos conteúdos, ou mesmo da Análise de Conteúdo.
Apenas priorizamos uma análise dos modos de mostrar e interagir, pois esta se mostra mais
adequada aos nossos objetivos (mais a frente discutiremos nossos objetivos de análise).
Outro ponto relevante dentro de nossa proposta metodológica refere-se à idéia de uma
“natural” leitura da imagem. Esta noção equivocada da imagem como um texto que dispensa
o aprendizado prévio para leitura é decorrente, por um lado, do seu caráter analógico, onde a
interpretação se resumiria ao nível aparente. Entretanto, a própria percepção da semelhança é
algo codificado, havendo vários níveis de semelhança, de acordo a variedade de culturas e
povos (METZ, 1973: 10). No caso específico da fotografia, a extrema semelhança e o valor de
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atestação a ela atribuído — seu caráter indicial — nada tem de “natural”, como nos mostra
Dubois (1994: 40), sobre o pensamento de Bourdieu (1965): “Em outras palavras, a
fotografia é um sistema convencional que exprime o espaço de acordo com as leis da
perspectiva (seria necessário dizer de uma perspectiva) [...] Se a fotografia é considerada um
registro perfeitamente realista e objetivo do mundo visível é porque lhe foram designados
(desde a origem) usos sociais considerados ‘realistas’ e ‘objetivos’”.
Além da discussão acerca da semelhança, outros pontos parecem contribuir para uma
visão simplificadora da leitura de imagens. Como evidencia Joly (1996: 42), a confusão que
se faz entre percepção e interpretação é um dos aspectos que favorece o pensamento de uma
leitura automática e natural da imagem. Segunda a autora, a percepção esta relacionada à
capacidade de reconhecer os elementos internos da imagem e, quando esta é figurativa,
relacioná-los aos objetos do mundo. Reconhecer na imagem objetos do mundo (animais e
pessoas, por exemplo) não quer dizer que se está interpretando e compreendendo a mensagem
aí presente. Assim, o reconhecimento é um processo que antecede a interpretação, estando
esta última vinculada ao contexto da interação imagem/ leitor e ao horizonte de
conhecimentos e expectativas deste leitor.
Esta confusão entre percepção e interpretação, a rapidez com que ocorre o
reconhecimentos dos elementos da imagem e a semelhança presente em grande parte das
imagens de mídia ajuda a estabelecer a concepção de uma leitura automática para os discursos
que fazem uso de imagens. Nossa proposta metodológica, por outro lado, vai de encontro a
este pensamento que tende a reduzir e simplificar a relação entre sujeitos e imagens.
Entendemos a importância da semelhança na imagem (em especial da imagem
fotográfica) como um dado fundamental e definidor do comportamento de leitura e da noção
de mensagem sem código (BARTHES, 1961). Entretanto, compreendemos esta concepção
como algo construído, codificado, atribuído às imagens dentro de um processo histórico
determinado, conforme vimos no caso do surgimento da fotografia e sua relação com um
sentido de realismo e atestação. Embora esta compreensão tenha perdido um pouco sua força
— haja vista a popularização dos recursos de manipulação e edição fotográfica através do
computador —, a imagem fotográfica ainda é marcada pelo seu valor de prova e extrema
semelhança, o que foi (e ainda é) uma das características fundamentais do discurso
fotojornalístico.
Além das duas questões anteriormente discutidas — as relações entre verbal e nãoverbal no campo da semiologia e as noções quanto a uma leitura automática e “natural” das
imagens —, onde evidenciamos nossa visão, outros fatores informam acerca do
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posicionamento metodológico adotado. Boa parte deste fatores advém de um olhar discursivo
sobre os fenômenos da comunicação, como já foi expostos nos capítulos anteriores. Assim,
um entendimento da leitura que considera as relações interdiscursivas (contextual e
cotextual), a compreensão do leitor enquanto sujeito ativo (considerado um co-enunciador do
discurso), uma concepção dialógico da produção do discurso, entre outros fatores, estão
presentes em nossa abordagem metodológica e determinam a apropriação que fazemos do
fotojornalismo.
Entretanto, não são apenas os pressupostos teóricos da Semiologia dos Discursos
Sociais que conduzem a elaboração do método. Os objetivos e as funções da análise que
empreendemos determinam, em grande medida, alguns posicionamentos relacionados à
metodologia aqui apresentado (JOLY, 1996: 48). A fim de evidenciar estas questões e
justificar algumas de nossas opções metodológicas, discutiremos a proposta de Barthes para o
estudo das fotografias utilizadas na comunicação de massa — presente em dois dos seus
textos dedicados à fotografia: A Mensagem Fotográfica (1961) e A Retórica da Imagem
(1964) — e a tipologia desenvolvida por E. Verón para o estudo do fotojornalismo —
Espacios Publicos En Imágenes.
Desenvolvendo sua análise a partir de um princípio bastante conhecido nos estudos da
comunicação — fonte emissora da mensagem, canal de transmissão e meio receptor —,
Barthes estabelece as relações de base entre produção, recepção e mensagem. Para o autor, o
que permite o estudo da fonte emissora e do meio receptor é o próprio método sociológico,
pois “...trata-se de estudar grupos humanos, de lhes definir motivações, atitudes e de tentar
ligar o comportamento deles à sociedade total de que fazem parte” (BARTHES, 1961: 303).
Por outro lado, o estudo da mensagem fotojornalística demanda um outro tipo de ferramental
teórico e metodológico, porque trata-se de uma outra natureza —, que não a sociológica,
embora não possamos separar o objetos de seus usos, como deixa claro o autor. Assim,
Barthes propõe um estudo da fotografia que parta da semiologia, mas que seja capaz de
compreender não apenas a imagem, mas também dê conta do lingüístico a que estão
associadas as fotografias de imprensa.
Então, seu método — claramente influenciado pelo estruturalismo —, parte da noção
de que há três mensagens co-presentes nas fotografias dos produtos comunicação massiva, a
saber: (1) a mensagem lingüística, (2) a mensagem denotativa e (3) a mensagem conotativa
ou, como o próprio Barthes afirma, a retórica da imagem.
Em (1) está contido aquele nível da mensagem dado pelos signos lingüístico presentes,
podendo ser de dois tipos: a informação verbal presente no interior da própria imagem — o
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nome de marca impresso na embalagem de um produto fotografado para uma peça
publicitária, por exemplo — e a informação verbal, externa à fotografia, mas que participa na
produção de um sentido global — legenda, título, lide, matéria, no caso de comunicação
jornalística, e slogan, título, corpo de texto, no caso de comunicação publicitária. O autor
considera as diferentes naturezas entre a imagem fotográfica e o signo lingüístico, mas
também sua análise opera tendo em conta as múltiplas relações que são estabelecidas entre
texto e imagem na produção de um sentido global do discurso (é importante ressaltar que o
autor não trabalha com o termo e o conceito discurso, mas utiliza do termo mensagem).
Para Barthes, como demostrado em seu artigo de 1964, o elemento verbal presente no
interior da fotografia exige do leitor apenas um conhecimento da língua em que foi escrito.
Contudo, no exemplo analisado (peça publicitária das massas Panzani), ele identifica dois
níveis da significação lingüística: aquele dado pela compreensão da língua, chamado de
denotativo: que permite o receptor ler o nome de marca Panzani; e outro, chamado de
conotativo, que possibilita o leitor obter um sentido secundário e não tão imediato quanto a
leitura do texto: pela sonoridade do nome Panzani (e sua origem italiana) é possível, segundo
o autor, que o receptor chegue a um sentido de “italianidade”.
Com relação aos elementos lingüísticos externos à fotografia, Barthes prevê duas
possibilidades de interação com a imagem, a saber: fixação e relais, conforme já indicamos
no primeiro capítulo. O primeiro caso — a fixação — é apontado como sendo o mais comum
dentro do fotojornalismo e da fotografia publicitária. Na fixação o texto limita as possíveis
interpretações de uma fotografia (considerando aqui a polissemia da imagem fotográfica),
conduzindo o processo de leitura e, consequentemente, tornando a significação da imagem
mais “eficiente”. Em outras palavras, a relação de fixação garante que o leitor alcance a
interpretação (ou um conjunto mais reduzidos de possíveis interpretações) mais adequada,
dentro do que pretendem os produtores da mensagem. Com isso, o texto verbal afasta a cadeia
flutuante (BARTHES, 1964: 32) de significados da fotografia, oferecendo uma maior
delimitação à interpretação da imagem.
De acordo com Barthes, a fixação atua em dois níveis: um simbólico e outro literal.
No simbólico, este recurso é responsável por orientar e limitar o plano interpretativo da
imagem. Já em seu nível literal, a fixação funciona como uma descrição denotativa da
imagem e responde à pergunta o que a imagem nos mostra? Cremos que a relação entre signo
lingüístico e fotografia dada através da fixação agrega valores dêiticos (ancoragens nas
instâncias de pessoa, espaço e tempo) à imagem fotográfica, pois, em muitos casos, a
fotografia (considerando apenas seus elementos visuais e plásticos) não carrega estas
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referências. Contudo, não negamos, muito pelo contrário, a possibilidade de haver elementos
internos à fotografia que caracterizam a enunciação e estabelecem a sua ancoragem (este
assunto será discutido mais adiante).
Além da fixação, há uma segunda possibilidade na interação entre texto verbal e
imagem, denominada relais. Enquanto a fixação é caracterizada por ocorrer principalmente
nas imagens estáticas (fotojornalismo e fotografia publicitária, por exemplo) e pela função de
limitação do sentido, a relação de relais mostra-se principalmente nas imagens estáticas em
seqüência (quadrinhos e fotonovela) e nas imagens em movimento (cinema e vídeo). Marcada
pela função de complementaridade, poderemos encontrar a relação de relais onde houver a
história, a narrativa, por que ela atua no desenvolvimento da ação, atribuindo sentido à cadeia
de imagens.
Com isso, percebemos que a principal forma de interação entre texto e fotojornalismo
será a de fixação, dada pelos elementos do texto jornalístico (legenda, título, matéria e
outros), embora não descartemos a possibilidade de ocorrer também relações de relais,
conforme afirma Barthes: “As duas funções da mensagem lingüística podem, evidentemente,
coexistir em um mesmo conjunto icônico, mas o predomínio delas certamente não é
indiferente a economia geral da obra...” (BARTHES, 1964: 34).
Enquanto (1) a mensagem lingüística refere-se ao texto verbal que acompanha a
fotografia, as mensagens (2) e (3) — a denotativa e a conotativa, respectivamente — referemse à própria imagem fotográfica. Seriam, assim, dois níveis de significação internos, que
comunicam-se entre si e com os elementos verbais co-presentes, dando origem a um
significado global.
A mensagem denotativa (ou literal), refere-se fundamental à dimensão analógica, ao
perfeito analogon (BARTHES, 1961: 304) que caracteriza e define a fotografia. Trata-se de
um nível “superficial” da mensagem fotográfica, responsável pela identificação dos elementos
presentes na imagem. Ou seja, esta ligada à percepção e ao reconhecimento (como vimos
anteriormente em Joly), uma vez que diz respeito à capacidade que o receptor tem de
identificar a cena representada. De acordo com Barthes, a mensagem denotativa ocupa um
valor preponderante na imagem fotográfica. Enquanto em outras representações analógicas —
pintura e desenho, por exemplo — está clara a presença de um estilo ou marca pessoal do
autor, na fotografia a extrema semelhança faz com que o leitor tenha a impressão de ver o
próprio objeto, como podemos ver neste fragmento de A Câmara Clara (1980: 11):“Um dia,
há muito tempo, dei com uma fotografia do último irmão de Napoleão, Jerônimo (1852). Eu
me disse então, com um espanto que jamais pude reduzir: ‘Vejo os olhos que viram o
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Imperador’...”. Além dessa semelhança, outro fator contribui neste sentido: o processo
mecânico que dá origem à fotografia acentua esta impressão de estarmos vendo exatamente
aquilo que aconteceu, com pouca ou nenhuma intervenção da mão humana e,
consequentemente, de um estilo.
Naturalmente, Barthes não se deixa levar por esta impressão e afirma que a fotografia
possui formas mais elaboradas de interferência que possibilitam o desenvolvimento de um
estilo e também de uma mensagem segunda, denominada de (3) mensagem conotada. Com
recursos de enquadramento, ponto de vista, luminosidade, entre outros, é possível desenvolver
processos de conotação (BARTHES, 1961: 307) e, assim, agregar outros sentidos à imagem.
Estes processos de conotação podem ocorrer em diferentes momentos da elaboração e da
edição fotográficas: preparação, produção, escolha e tratamento das imagens. Podemos
dividir, de acordo com Barthes, os processos de conotação em dois tipos: aqueles onde há
interferência no interior da cena retratada — aqui estão trucagem (manipulações de
montagem de imagens), pose (forma de enquadrar e se posicionar diante do fotografado) e
objetos (composição da cena com objetos que já possuem um significado mais ou menos
estabelecido) — e aqueles que produzem sua significação de uma forma mais ampla —
fotogenia (série de recursos técnicos para o embelezamento da imagem), estetismo (produção
deliberada na intenção de atribuir um valor de arte à fotografia, à maneira de outras artes,
como a pintura, por exemplo) e sintaxe (significação que está além da imagem fotográfica
isolada, mas que se estabelece na seqüência de imagens).
É neste nível — da mensagem conotativa — que a fotografia estabelece um segundo
significado, que vai além do seu poder analógico e que, ao mesmo tempo, é “esquecido” em
função desta semelhança extrema. Ou seja, a impressão de vermos o real ao olharmos para
uma fotografia (a sensação de atravessarmos a imagem, chegando ao próprio objeto da
representação — a noção de uma mensagem sem código) favorece a retórica fotográfica que,
sob a idéia de representação mecânica, adquire junto ao leitor um grande valor de objetividade
e realismo.
De acordo com JOLY (1996: 50), a metodologia de Barthes busca saber se a imagem
fotográfica possui símbolos e como estes estão localizados no seu interior. Para isso, ele parte
da noção de signo postulada por Saussure, onde há uma relação entre dois pólos: um
significante e um significado. Assim, a partir dos significados obtidos na leitura de uma
imagem (fotojornalística ou de fotografia publicitária), é possível encontrar os seus
significantes e, com isso, identificar os signos da fotografia analisada.

91

Cremos que a proposta metodológica de Barthes pode contribuir para os objetivos de
nossa pesquisa, contudo, encontramos alguns pontos em que seu modelo analítico parece
excessivamente tomado por uma intenção de dividir e segmentar a significação fotográfica, de
acordo o pensamento estruturalista (conforme já discutimos na capítulo I). Com relação às
contribuições do seu método, podemos extrair os seguintes pontos:
a) a noção de mensagem sem código: não partilhamos do pensamento que entende a
fotografia como uma imagem de leitura automática, sem a necessidade de atentarmos para
seus variados sentidos. Esta noção ajuda-nos a compreender a maneira com o leitor
relaciona-se com as fotografias e a importância dada à sua denotação; o seu
funcionamento enquanto espelho do real — os usos e funções a ela atribuída desde seu
surgimento.
b) as relações entre imagem e signo lingüístico: dentro das relações entre fotografia e texto
verbal, trabalharemos as noções de fixação e relais, dando mais atenção à primeira, pois
ocorre com mais freqüência nas imagens estáticas, sobretudo o fotojornalismo.
c) os processos de conotação da imagem: os recursos empregados para agregar outros
significados à fotografia (trucagem, poses, objetos, fotogenia, estetismo e sintaxe) serão
considerados dentro do estudo da enunciação fotográfica, como já discutimos no capítulo I
— a pose e o enquadramento fotográficos em relação às formas com que um suporte
jornalístico convoca a participação de seus leitores.
Estes trabalhos de Barthes, como já dissemos em outra oportunidade (capítulo I),
representam uma considerável contribuição ao estudo da fotografia e seus usos na
comunicação de massa. Embora não adotemos todas as suas colocações, acreditamos haver aí
algumas contribuições aplicáveis em uma perspectiva discursiva do fotojornalismo.
Além destes fundamentos lançados por Barthes, tomaremos como ponto de partida os
estudos de Verón acerca das imagens de imprensa. Nessa pesquisa — integrada à noção de
Contrato de Leitura —, o pesquisador argentino analisa e estabelece uma tipologia para o
fotojornalismo, destacando a temporalidade desencadeada pela discursividade das fotografias
de imprensa. Ou seja, a noção de tempo que o discurso fotojornalístico desperta em seu
leitorado é o marco de classificação empregado na análise e indica a maneira como o contrato
de um determinado suporte se manifesta nas suas fotografias.
De acordo com E. Verón, é através da prática social da leitura que se desenvolve a
relação entre um suporte de mídia e seu conjunto de leitores, conforme discutimos no
primeiro capítulo. Assim, a constante interação entre um suporte e seu conjunto de leitores
propicia o surgimento de um rol de expectativas e obrigações entre ambas as partes. Estas
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determinantes da relação entre leitores e veículo impresso — que pode ser expressa pela
metáfora do laço, acordo, jogo, papéis, etc. (MAINGUENEAU, 2001: 69 e 70) — são
designadas Contrato de Leitura, dentro do modelo teórico desenvolvido por Verón.
O pesquisador destaca ainda que não é através de um estudo concentrado nos
conteúdos veiculados que poderemos determinar os fatores que condicionam a leitura e a
relação contratual entre as partes envolvidas, pois, como se vê atualmente, os suportes
midiáticos possuem conteúdos bastante semelhantes. Com isso, somente um estudo da forma
dada ao discurso do suporte pode determinar em que momento da interação são estabelecidas
as expectativas e obrigações mútuas.
Então, é a partir das Teorias da Enunciação que Verón extrai subsídios para levantar os
elementos do discurso que podem indicar como se constrói um contrato entre leitores e
suporte. E, segundo o autor, a enunciação de um veículo de comunicação impressa é
determinada por diversos aspectos: a construção dos títulos (e outros componentes do textos:
lide, olho, legenda, etc.), a diagramação dada à informação jornalística, o material
fotojornalístico e outros. Assim, as fotografias de imprensa, em alguma medida, participam na
formação deste contrato e não estão alheias ao conjunto mais amplo do qual participam os
demais elementos que constituem o discurso do suporte.
É nesta perspectiva do posicionamento discursivo do suporte que Verón situa sua
tipologia para o fotojornalismo, desenvolvendo quatro classe de imagens de imprensa, a
saber: testemunhal, pose, categorial e retórica das paixões. O critério fundamental utilizado
aqui é, como já dissemos, a noção de tempo desencadeada pela discursividade das imagens.
Contudo, é importante apontar — e esta é uma de nossas reservas quanto a esta metodologia
— o fato do autor não explorar mais detidamente os elementos plástico e visuais que
compõem o fotojornalismo, permanecendo concentrado na produção de sentido que se
estabelece na relação imagem/ texto verbal e a temporalidade do discurso fotojornalístico,
como podemos ver a seguir:
a) testemunhal: trate-se do tipo “clássico” de fotografia de imprensa, embora não seja a que
ocorra com maior freqüência, como evidencia Verón. Este tipo de imagem aponta para o
instante do acontecimento, e indica a habilidade do fotógrafo em “estar no lugar certo e na
hora certa” para captar a imagem. Além disso, está também vinculada à noção de
instantâneo e espontaneidade, reforçando a impressão — bastante cara ao discurso
jornalístico — de não manipulação (e não construção) da cena e do acontecimento. Com
isso, a fotografia testemunhal torna-se o exemplo clássico do “ter estado aqui” de Barthes
(1964: 36), esgotando sobretudo o seu nível da aparência, da denotação (é importante
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frisar que o autor não trabalha com o conceito barthesiana de mensagem denotativa), e
reforçando a noção de aqui e anteriormente/ antigamente. Como exemplo, podemos
destacar uma das fotografias da primeira página de “A Tarde”, de 25/01/04 (anexo A),
sobre a festa de São Lázaro. Neste caso, temos uma imagem colorida, onde há no primeiro
plano uma mulher caracterizada de baiana, jogando pipoca em homenagem a São Lázaro
(e Omolu). Aqui, a discursividade da fotografia de imprensa opera como atestação do que
aconteceu. Outro exemplo desta mesma categoria de imagens é a fotografia em preto e
branco veiculada na página 09, do “Correio da Bahia”, em 30/01/04 (anexo B). A imagem
mostra-nos uma senhora ferida sendo carregada em uma maca. No segundo plano, há um
ônibus parcialmente destruído e um aglomerado de civis e policiais. Esta fotografia —
acompanhada do título “Homem-bomba palestino mata 10 pessoas em Jerusalém” e da
legenda “Equipe de resgate socorre mulher que estava próxima ao local onde o ônibus
explodiu deixando 50 feridos” — destaca o local e o momento imediatamente posterior à
explosão, reforçando a veracidade do fato e da matéria jornalística.
b) pose: enquanto a fotografia testemunhal é marcada pela idéia do instantâneo, a pose, ao
contrário, indica o momento em que a personalidade pública (o político, o atleta ou o
artista) parou e deixou-se fotografar para uma determinada publicação. Aqui pode haver a
produção de um cenário, a escolha de uma luz mais elaborada e um refinamento no
enquadramento (estes elementos não são citados ou discutidos por Verón), pois a imagem
não está diretamente associada a um fato ou acontecimento; não é o tipo de fotografia que
costuma estar presente em matérias mais fatuais. Apesar de apresentar-se sob regimes
discursivos bastante diferentes, a fotografia pose muito se assemelha à imagens de álbuns
de família e costuma despertar junto ao leitor uma temporalidade bastante parecida a
destas últimas, principalmente quando a fotografia de pose apresentada foi produzida no
passado mais ou menos distante. Assim, a fotografia de pose apela para um trabalho sobre
a memória, enquanto a imagem testemunhal está ligada a um momento presente. Como
exemplo deste tipo de imagem, trazemos a fotografia da escritora Lygia Bojunga,
publicada na primeira página do Caderno 2 de “A Tarde”, na edição de 20/03/04 (anexo
C). Nesta fotografia a escritora aparece sentada nos degraus de uma escada e é possível
ver ainda um corrimão de madeira. No segunda plano da imagem há uma sala, onde se
pode ver uma cortina entreaberta e alguns móveis. Trate-se de uma fotografia em que a
retratada parou por alguns instantes, permitindo a produção da imagem. Observa-se,
ainda, a importância que certos elementos da fotografia — plantas, escada e peças da
mobília — possuem para caracterizar o ambiente de trabalho de Lygia Bojunga e, assim,
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um pouco de sua intimidade e personalidade, um claro exemplo do que Barthes (1961:
309) classifica como processo de conotação (objetos).
c) categorial: neste tipo de fotografias de imprensa costumamos encontrar um indivíduo
que, de acordo com suas características, acaba representando toda uma classe social ou
perfil profissional. Assim, a imagem de um aposentado na fila do INSS, por exemplo,
pode não estar representando aquele indivíduo apenas, mas — a depender da articulação
entre texto verbal e fotografia — a classe dos aposentados e a condição geral em que se
encontram os aposentados brasileiros. Ou seja, o sujeito, destituído de sua individualidade,
passa a representar a classe social ou profissional a que pertence e é anulado em favor do
grupo. Em sua temporalidade, a fotografia categorial rompe com o isto foi, com aquela
impressão de passagem do tempo e instaura uma idéia de tempo que não passa. Um bom
exemplo deste tipo de imagens é a fotografia colorida do repórter fotográfico Reginaldo
Pereira, veiculada em “A Tarde”, na edição de 06/03/04 (anexo D). A imagem mostranos, em plano aberto, uma praça, onde meninos de rua dormem na grama do jardim.
Acompanhando a fotografia, no título da matéria, lemos: “Aumentam estatísticas de
agressão à crianças” e, na legenda: “Casos de crianças em situação de risco cresceram
62%”. Neste caso, a produção de sentido resultante da articulação entre texto verbal e
fotografia aproveita-se da imagem de algumas crianças (seis, aproximadamente) para
referir-se a todo um grupo: as crianças e adolescentes que vivem nas ruas; ou seja, a
individualidade de um pequeno grupo dá lugar a representação de toda uma condição
social de existência.
d) retórica das paixões: esta categoria de fotografias de imprensa apresenta algo em comum
com as imagens testemunhais: ambas são tomadas de um acontecimento, são
caracterizadas por serem instantâneas. Neste caso — na retórica das paixões —, as
fotografias são “tomadas” sem permissão e costuma ocorrer com personalidades públicas,
geralmente do campo político. Sua discursividade é fundamentalmente marcada pela
associação da fotografia a um sentido consideravelmente diferente daquele representado
pelo acontecimento que a imagem nos mostra. Assim, é comum vermos fotografias de
imprensa que trazem a expressão facial de alguma figura pública e, de acordo com a
articulação imagem/ texto verbal, o sentido global desencadeado pela fotografia é outro,
bem diverso do acontecimento fotografado. Ou seja, na retórica das paixões o jogo de
sentido busca, através de uma expressão facial, significar algo que não está claro na
imagem e, muitas vezes, nada tem a ver com o acontecimento a partir do qual a fotografia
foi produzida. Em relação a sua temporalidade, as fotografias desta categoria convocam
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um quadro conjuntural mais ou menos determinável em sua dimensão temporal. Um
exemplo deste tipo de fotografia é a imagem veiculada na página 12 do “Correio da
Bahia”, na edição de 30/01/2004 (anexo E). Trata-se de uma fotografia colorida que
destaca no primeiro plano o goleiro Emerson (jogador da equipe do Bahia). De fato, a
fotografia mostra apenas Emerson parado, de pé, olhando para algo fora do quadro da
imagem. Ele não está treinando, não está posando para as câmeras, nem dando entrevista e
tampouco demonstra sentir algum tipo de dor. Entretanto, a relação entre texto e imagem
aproveita-se de sua expressão facial para dar sentido à fotografia e associá-la ao assunto
discutido na matéria, como podemos perceber através da matéria e da seguinte legenda:
“Emerson está ansioso para retornar à meta do Bahia”. Ainda exemplificando esta tipo
de imagem fotojornalística, encontramos a imagem do presidente do PT, José Genoino,
com olhar baixo e mão na cabeça, veiculada em “A Tarde”, na edição de 14/03/04, na
página 16 (anexo F). Acompanhando a fotografia temos a seguinte legenda: “Preocupado,
José Genoino decidiu que o partido vai adotar regras para disciplinar doações”. A
matéria a qual está relacionada a fotografia do presidente do partido refere-se às denuncias
de pedido de propina para financiamento de candidatos do PT e a crise que o partido
enfrenta que manter sua tradição de não envolvimento com a corrupção que caracteriza a
política brasileira. Assim, o jogo de sentido presente nesta articulação entre fotografia de
imprensa e legenda atribui à expressão tensa do Genoino um sentido de preocupação com
relação ao escândalo que envolve membros do PT.
Desta forma, com base em suas quatro classes de fotografias de imprensa, Verón
consegue desenvolver uma metodologia que considera a imagem fotográfica em sua dimensão
discursiva, no plano mais amplo de sua produção de sentido. Não apenas o sentido produzido
a partir das fotografias, mas tomando também a sua relação com o texto que acompanha tais
imagens e a temporalidade que esta articulação (fotografia e texto verbal) desencadeia no
interior do discurso. Além disso, sua proposta para as imagens de imprensa vem ao encontro
de um estudo que tenta localizar a participação do fotojornalismo dentro da formação de uma
relação contratual entre leitores e veículo de imprensa.
Entretanto, mesmo compartilhando de sua noção de posicionamento discursivo,
acreditamos que esta metodologia ainda apresenta algumas lacunas na compreensão de como
o fotojornalismo contribui — enquanto discurso fundamentalmente visual — para a formação
de um contrato. Considerando a diversidade de elementos que participam da semiose do
jornal — desde os elementos lingüísticos (título, matéria, lide e outros) até os elementos
visuais (ilustrações, gráficos, fotografia e diagramação) —, a metodologia desenvolvida por
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Verón parece falar da imagem fotográfica dando uma maior ênfase a discursividade com o
texto verbal e a variável tempo. Em outras palavras, ao discutir a forma que o contrato de
leitura se expressa no fotojornalismo e ao desenvolver suas categorias de classificação, o
autor não explora os elementos internos da imagem fotográfica (enquadramento, perspectiva,
composição e os elementos plásticos), não busca a enunciação própria das fotografias de
imprensa. Então, nesta perspectiva, a produção de sentido produzida pela fotografia de
imprensa passa a ser muito mais decorrente do direcionamento dado pelo texto verbal, ficando
o elemento visual do discurso, a própria imagem, em segundo plano.
Desta forma, pretendemos oferecer algumas contribuições a partir deste estudo
elaborado por Verón — sobre a discursividade no fotojornalismo, na perspectiva do Contrato
de Leitura —, mas promovendo um outro olhar sobre as imagens de imprensa, da mesma
maneira como trabalharemos com alguns conceitos vindos do método de Barthes, enquanto
outros não serão considerados, dadas as necessidades de nossos objetivos.
Como dissemos anteriormente, os instrumentos de uma análise devem ser definidos
em função, entre outros fatores, dos objetivos propostos para o trabalho. Sendo assim, tornase fundamental expor os objetivos de nossa análise, pois eles irão conduzir a elaboração do
método. A seguir, então, temos os objetivos que norteiam o método de análise proposto:
1) Compreender a produção de sentido no fotojornalismo, considerando a sua natureza
heterogênea;
2) Evidenciar a participação do fotojornalismo na formação de um contrato de leitura;
3) Buscar na imagem fotográfica os elementos que contribuem para a enunciação do discurso
fotojornalístico;
4) Contextualizar a produção de sentido do fotojornalismo no desenvolvimento do
acontecimento jornalístico.
Ou seja, preocupa-nos contribuir para uma análise que considere (1) a multiplicidade
de materiais que compõem o discurso fotojornalístico, destacando a relação entre imagem e
texto verbal. Além disso, interessa-nos (2) a contribuição que o fotojornalismo dá ao
desenvolvimento de uma relação contratual e, consequentemente, (3) a maneira com que a
enunciação se manifesta na imagem fotográfica. E, ainda, procuramos compreender (4) como
as fotografias de imprensa, no interior da semiose do jornal, atuam na construção do
acontecimento jornalístico.
Tendo em vista tais objetivos de análise, propomos compreender o fotojornalismo sob
outras categorias de classificação. Pensamos em uma grade analítica que não considere apenas
a relação temporal estabelecida pelo fotojornalístico, mas que possa dar conta também da
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participação das fotografias de imprensa na produção de sentido do discurso jornalístico.
Além disso, queremos ainda determinar como estas categorias são marcadas pelo elementos
próprios da imagem fotográfica — de que forma o signo fotográfico e sua natureza não-verbal
contribui no desenvolvimento de um sentido global — e não apenas pela relação (quase de
subordinação ao signo lingüístico) entre a imagem e o texto que a acompanha.
Assim, as categorias que lançamos a seguir estão fundamentadas em dois eixos
principais:
•

relação entre texto e contexto: aqui preocupa-nos a relação que o discurso
fotojornalístico estabelece com o fato que representa, que pode ser imediata e preencher
grande parte da significação da imagem, mas também pode relacionar o discurso a um
contexto social e midiático mais amplo.

•

relação temporal desencadeada: este eixo indica a temporalidade desencadeada pelo
discurso fotojornalístico. Ou seja, é possível a fotografia de imprensa apontar para um
sentido ligado ao momento presente da ação humana representada, como também pode
apontar para momento pretérito, mas distante do agora.
Operando com estes dois parâmetros centrais torna-se possível resgatar a relação que o

fotojornalismo e seu sentido global mantêm com a configuração do acontecimento midiático.
A partir daí, estabelecemos três categorias para a classificação das fotografias de imprensa —
focalização, enquadramento e panorama simbólico —, conforme explicamos abaixo.
1) focalização: nesta categoria ocorre uma estreita relação entre a imagem e o acontecimento
noticiado (representado), onde a fotografia incorpora, de maneira notável, sua histórica função
documental — de comprovação e atestação —, conforme visto no capítulo anterior. Na
focalização, a relação entre texto e contexto é centrípeta, pois a fotografia remete ao âmago do
fato representado, concentrando aí a atenção do leitor. Já no seu eixo temporal, este tipo de
imagens de imprensa nos conduz ao um “agora”, ao instante imediato da ação.
Exemplificando esta categoria, encontramos a imagem de Evilázio Bezerra, presente na
página 12, da edição de 09/03/04, em “A Tarde” (anexo G). Nesta fotografia vemos dois
homens com água pela cintura tentando, a todo custo, recuperar uma motocicleta que a força
das águas da enchente está arrastando. A imagem conduz a interpretação do leitor para o
centro do fato e participa da construção do acontecimento jornalístico, na medida que leva ao
leitor o dado visual da informação. Na sua relação com o texto, a fotografia opera também
como comprovação da violência das águas, como se vê na seguinte legenda: “Dois meninos
tentam resgatar uma moto, durante enchente no bairro Lagamar, em Fortaleza”.
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2) enquadramento: aqui encontramos aquelas fotografias de caráter mais interpretativo. Na
sua articulação entre texto e contexto há o predomínio de uma força centrífuga, que relaciona
a imagem a uma conjuntura que lhe é externa. Em se tratando da temporalidade determinada
por esta categoria, a fotografia indica-nos um tempo presente, mais amplo e não tão
concentrado no fato empírico, como acontece na focalização. Como exemplo deste tipo de
fotografia jornalística, podemos citar a imagem veiculada no Jornal do Brasil, em 1962,
ganhadora do Prêmio Esso de Jornalismo (figura 03). Trate-se da fotografia, em preto e
branco, feita por Erno Schneider, onde vemos Jânio Quadros, no primeiro plano da imagem,
em um enquadramento simétrico, de corpo inteiro. Observando os pés do presidente,
percebemos que os mesmos não se encontram na posição habitual de uma pessoa
caminhando, o que poderia causar estranheza ao leitor. Aproveitando-se deste momento
inusitado e da habilidade do fotógrafo em registrá-lo, o Jornal do Brasil acaba por relacionar
esta imagem ao panorama político do momento, que, a princípio, não possui nenhuma ligação
direta com o fato captado pela lente do fotógrafo. Desta forma, a legenda “Qual o rumo?”
desloca a interpretação do leitor para longe do fato objetivamente registrado, ou seja, a
curiosa posição em que se encontram os pés de Jânio, para promover a produção de um
sentido mais amplo, que considera uma conjuntura de confusa administração pública. Outra
imagem que participa desta categoria é a ganhadora do Prêmio Esso de Jornalismo, em 1986
(figura 04), veiculada no Jornal de Brasília, do fotógrafo Carlos Menandro. Também em
preto e branco, esta imagem mostra um clássico enquadramento de dois prédios públicos de
Brasília: de um lado a Câmara dos Deputados e do outro lado o Senado. Curiosamente, o
fotógrafo aproveitou-se da existência de uma tenda, semelhante a de um circo, armada no
gramado próximo ao local e, trabalhando posicionamento e enquadramento estratégicos,
conseguiu um ponto de vista onde é possível ver a tenda na frente de um dos prédios. Devido
a semelhança em suas formas gerias (entre a tenda e o prédio), a imagem do circo completa a
ausência da edificação ocultada e com a ajuda da legenda “Qualquer semelhança...”, acaba-se
por estabelecer uma interpretação que relaciona as atividades do Congresso Brasileiro à vida e
ao trabalho circense, produzindo um sentido irônico e crítico. É importante observar que,
conforme o caso anterior, aquilo que realmente é retrato, a cena ou objetos representados, não
são o foco discursivo, mas funcionam como ponto de partida para uma interpretação que
extrapola o fato imediato, empiricamente registrado pelo fotógrafo.
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FIGURA 03 – categoria enquadramento

FIGURA 04 – categoria enquadramento

3) panorama simbólico: trata-se da categoria de imagens fotográficas que estabelece uma
relação discursiva, remontando um determinado acontecimento histórico. Em sua dinâmica
entre texto e contexto há a articulação entre um fato atual (o fato noticiado) e um outro
acontecimento do passado, de relevância histórica para o conjunto da sociedade. Quanto a
temporalidade deste tipo de fotografias, ocorre a remissão a um momento pretérito, onde a
“distância” entre os dois fatos — fato histórico e fato noticiado — conduz-nos a uma idéia de
passado que não passa, ou seja, de panoramas sociais que sempre se repetem. Quanto a esta
categoria, dois exemplos parecem oportunos: veiculada no Jornal do Brasil, em 1983, e
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ganhadora do Prêmio Esso de Jornalismo, a fotografia em preto e branco de Luiz Morier
(figura 05) mostra-nos, em primeiro plano, do lado esquerdo do quadro, um policial fardado
conduzindo cinco prováveis suspeito de delito. Estes suspeitos, no segundo plano da imagem,
aparecem de corpo inteiro (exceto um, que se encontra atrás do policial) e estão sendo levados
amarrados por uma corda presa pelo pescoço de cada um deles. Neste caso, o discurso
fotojornalístico orienta o leitor a estabelecer uma relação entre o acontecimento noticiado e
um momento histórico distante, a saber: a captura e punição de escravos. Desta forma, tem-se
a impressão de que situações que ocorreram no Brasil escravista até hoje podem ser vistas. O
efeito de sentido produzido aqui encontra sua explicação em duas articulações fundamentais:
primeiramente, o texto que acompanha a imagem — “Todos negros” — ressalta a questão
racial aí envolvida, direcionando a interpretação do leitorado, em uma relação de fixação entre
texto e imagem, conforme explica Barthes (1964: 32). Além deste indução dada pelo texto, a
ação representada pela imagem assemelha-se muito, em seu aspecto formal, a padrões de
imagens já estabelecidos na cultura do leitor. Estas duas estratégias presentes na produção de
sentido aqui analisada ocorrem em outras imagens desta categoria, como podemos ver na
fotografia de Luiz Luppi, veiculada em 1987, no Diário Popular (figura 06). Aqui temos um
plano aberto que mostra um conflito entre manifestas sem-teto e policiais militares (estes
estão a cavalo e portam espadas). Na relação entre texto e imagem encontramos a mesma
característica de fixação — “Residência ou morte” — e, quanto aos elementos próprios da
fotografia, há a clara remissão a padrões estabelecidos nas pinturas que retratam conflitos
militares, em especial a semelhança com as telas sobre a Independência do Brasil.

FIGURA 05 – categoria panorama simbólico
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FIGURA 06 – categoria panorama simbólico

Com isso, tomando como base de análise estes dois eixos — a relação entre texto/
contexto e a temporalidade desencadeada pelo discurso fotojornalístico —, pretendemos
elaborar um mecanismo de análise que comporte a relação da imagem e do discurso
fotojornalístico com a semiose da notícia. Mas, como dissemos em outros momentos, é
também nossa intenção entender como os elementos internos da imagem participam desta
produção de sentido (e de que forma se comportam nestas três categorias que acabamos de
expor), conferindo maior autonomia aos elementos não-verbais do discurso. Ao
apresentarmos estas categorias, não evidenciamos a relevância dos elementos plásticos, figura
05intrínsecos à imagem, mas recorremos às implicações entre o material lingüístico e
fotografia. Dando continuidade à questão, discutiremos na seção seguinte a importância da
imagem no interior do discurso fotojornalístico e desenvolveremos mecanismos para
compreender seu funcionamento discursivo no interior de uma relação contratual entre o
periódico e seus leitores.

4.2 OS PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO DA IMAGEM FOTOJORNALÍSTICA

Embora a Análise de Discurso considere a possibilidade de estudo da imagem (fixa ou
em movimento) através de alguns de seus conceitos aplicados à análise da matéria lingüística,
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sabemos da tradição desta área de conhecimento: a análise textual. Se por um lado esta
tradição não impossibilita o estudo da imagem em uma perspectiva discursiva — sabemos,
como já foi explicitado nos capítulos anteriores, que conceitos fundamentais como discurso,
enunciação, intertextualidade, interdiscurso e heterogeneidade, por exemplo, não são
exclusivos do linguagem verbal —, por outro lado ela não trabalha apenas com a matéria
visual, mas coloca-nos como ponto de partida o efeito de sentido global; aquela “força”
resultante da articulação entre os diversos elementos que compõem o discurso estudado.
Ora, esta observação não constitui necessariamente um problema para o analista — até
porque a produção de sentido ocorre na dimensão do discurso e a interpretação não subdivide
o objeto de leitura em partes mínimas. Entretanto, em alguns estudos este procedimento
analítico parece evitar compreender como se dá o funcionamento da imagem no interior do
discurso. Estamos nos referindo a como a imagem — neste caso específico, o fotojornalismo
— convoca e posiciona o co-enunciador, que relações interdiscursivas estão envolvidas no
processo, que de que forma a imagem incorpora a relação contratual entre suporte e leitores.
Neste aspecto, parece-nos que a Análise de Discurso está, pelo menos em sua evolução
histórica, mais preparada para trabalhar como o texto verbal. Quanto à imagem fotográfica, é
preciso entender como o leitor se relaciona com ela no interior dos discursos midiáticos; que
importância ela tem dentro do espaço visual da página; de que maneira o jornalismo impresso
faz uso da fotografia para desenvolver uma relação com seu conjunto de leitores.
Estas questões convergem, em grande medida, para uma indagação mais ampla: como
a imagem convoca nossa leitura e como os elementos próprios da fotografia de imprensa
desenvolvem efeitos de sentido. Mesmo considerando alguns princípios básicos da
significação — aqueles fundamentos que estão presentes em todos os sistemas semióticos (ver
as discussões de Metz, no início deste capítulo) —, quando nos deparamos com estes
questionamentos torna-se urgente recorrer a outros campos de conhecimento. Ou seja, não
negamos o que há em comum entre o verbal e a imagem fotográfica. Apenas buscamos
algumas respostas, onde a imagem não seja explicada necessariamente pelos mecanismos que
regem o signo lingüístico, conforme constatamos em muitos estudos com origem em uma
semiótica estruturalista. Assim, para chegarmos a compreender determinados aspectos do
discurso fotojornalístico, optamos por outros percursos teóricos, que possam nos orientar nas
questões acima citadas.
Então, com o objetivo de entender melhor o funcionamento da imagem fotográfica e
seus usos na impressa, aproximamos os conhecimentos acumulados pela semiologia do
discurso e as pesquisas desenvolvidas E. H. Gombrich.
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Pesquisador e historiador da arte, o vienense Ernst Hans Gombrich, é considerado, no
campo das teorias da arte, um dos maiores pesquisadores do séc. XX. Falecido em 2001,
Gombrich dedicou suas pesquisas a questões sobre representação visual, psicologia da
percepção e interpretação de imagens, publicando, entre outros títulos, Arte e Ilusão (1986), A
História da Arte (1999) e Meditações sobre um Cavalinho de Pau (1999).
Em nossa pesquisa estaremos trabalhando fundamentalmente com conceitos
desenvolvidos em Arte e Ilusão, publicação onde o pesquisador discute questões como a
semelhança nas imagens fixas, a interpretação de imagens e a relação destas com o
espectador. Mesmo trabalhando principalmente com preocupações ligadas ao campo das
teorias da arte, as discussões de Gombrich mostram-se pertinentes ao estudo do
fotojornalismo, pois, um de seus objetivos é entender o processo de leitura da imagem fixa e
quais os mecanismo são acionados neste momento pelo espectador. Além disso, o autor vem
ao encontro de nossas indagações, quando aborda o processo de percepção humana — etapa
anterior e necessária à interpretação da imagem de imprensa —, que não se pode explicar
adequadamente convocando somente a produção teórica do campo da semiologia do discurso.
Embora seus estudos não estejam intimamente ligados às pesquisas em comunicação e
discurso, vemos a possibilidade de produzir esta relação, uma vez que Gombrich considera
aspectos caros à Análise de Discurso, tais como: a influência da cultura e do contexto na
interpretação da imagem, a participação ativa do leitor na produção de sentido, a contribuição
do texto lingüístico na leitura de imagens, a interdependência entre produtores e leitores na
produção de sentido da comunicação de massa. Desta forma, iremos trabalhar com seus
conceitos de projeção, ancoramento de projeção, padrões de correção, princípio de etc.,
modelo inicial, estereótipo, todos relacionados com a sua compreensão da percepção das
imagens fixas.
Primeiramente, é necessário esclarecer que o tema central de Arte e Ilusão não está
vinculado à fotografia, mas à imagem de uma maneira geral. Além disso, os exemplos
discutidos por Gombrich e algumas questões mais específicas estão relacionados ao universo
das teorias da arte, em especial às representações pictóricas. Entretanto, muitos conceitos e
aspectos da percepção das imagens não são exclusivos desta ou daquela modalidade de
representação visual, mas são aplicáveis tanto à pintura, quanto à fotografia. Com isso, nossa
proposta metodológica considera a possível adaptação e aplicação de alguns destes conceitos
ao campo teórico da semiologia dos discursos.
Um dos princípios discutidos por Gombrich, a noção de estereótipo adaptado, está
ligada à produção de imagens, sendo também percebido na imprensa, com relação às suas

104

imagens fotográficas. De acordo com este princípio, há uma estreita relação entre fórmulas
verbais e representações visuais. Desta forma, ao classificarmos um determinado tipo de
imagem em uma categoria já conhecida por nós, ficará mais fácil reproduzi-la, ao passo que,
se não a vincularmos a um determinado grupo de elementos do mundo material, será bastante
mais difícil a sua reprodução. A esta categoria ou padrão geral de imagem dá-se o nome de
estereótipo e, segundo o autor, estes padrões encontram-se já estabilizados na cultura, de
maneira que a nossa capacidade de reprodução e reconhecimento de imagens se dá através da
adaptação e conformação de uma imagem a um padrão (ou estereótipo).
A este respeito, Gombrich indica-nos um jornal alemão publicado no séc. XVI, que
traz a informação de uma inundação do rio Tibre, em Roma. Além da notícia, há também uma
ilustração (xilogravura), que mostra o Castelo Sant’Angelo, quase sendo atingido pelas águas.
Sobre este caso, o autor questiona a semelhança entre a imagem do castelo romano e os
burgos alemães e compara a ilustração publicada no jornal alemão com um fotografia do
Castelo Sant’Angelo. A partir daí, fica claro compreender que a xilogravura publicada traz
elementos visuais que só são encontrados nas construções alemãs e que o autor da imagem fez
apenas adaptar um modelo mental já estabelecido, ou mesmo uma paisagem que conhecia, à
idéia do castelo de Roma. Assim, o princípio do estereótipo adaptado está presente na grande
maioria das imagens — incluindo aqui aquelas elaboras para a imprensa e comunicação de
massa em geral.
No caso das fotografias de imprensa — e mesmo da fotografia em geral —, o autor da
imagem não atua da maneira que Gombrich discute no exemplo do jornal alemão do séc. XVI.
Ou seja, o fotógrafo não intervém na imagem da mesma maneira que o gravador, dadas as
diferenças práticas existentes entre as duas técnicas de representação. Contudo, o
estabelecimento de estereótipos nas imagens de comunicação de massa é bastante difundido e
na fotografia de imprensa isto também ocorre.
Os padrões de estereótipos que orientam o trabalho do fotógrafo de imprensa têm
basicamente duas origens: (1) de um lado, temos aqueles padrões herdados de outras técnicas
de representação (com destaque para a pintura), pois, como discutimos no capítulo anterior,
há uma íntima relação — social, histórica e perceptual — entre ambas as técnicas: boa parte
dos primeiros fotógrafos originou-se do grupo de pintores falidos, que buscavam outras
formas de sustento; a fotografia surge, em grande medida, como substituto à pintura, na
comercialização do retrato; a entrada da fotografia na imprensa ocorre, em seus momentos
iniciais, através da gravura e do desenho. E, (2) de outro lado, a própria orientação editorial
dos veículos de imprensa já aponta diretrizes para o trabalho dos seus fotógrafos, o que
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determina, em última instância, a atualização dos padrões e estereótipos das fotografias de
imprensa.
A influência dada por estes estereótipos acontece no plano formal das fotografias e não
diretamente em seu conteúdo — o que nos indica entender a estereotipia das fotografias de
imprensa relacionada à enunciação fotojornalística. Desta maneira, o repórter fotográfico faz
uso de seu arquivo mental de padrões e modelos para orientar as decisões ligadas ao momento
da captação da imagem. Ou seja, o fotógrafo já tem uma idéia ou conceito estabelecido para o
suspeito de homicídio, para a manifestação dos grevistas, para a entrevista da autoridade
pública, para partida de futebol, etc... e, a depender da situação, faz a necessária adaptação do
seu modelo mental. Estas adaptações referem-se, no caso específico da fotografia, à
composição da imagem: tipo de enquadramento, seleção dos elementos que irão aparecer na
fotografia, elementos que estarão em foco e fora de foco, fixação de movimento, expressão
dos personagens da cena, perspectiva e outros. Por outro lado, estas adaptações, como
dissemos anteriormente, também são orientadas pela editoria de fotografia, através da seleção
de imagens e na própria determinação das funções que o fotojornalismo deve desempenhar
em um determinado periódico e sua importância.
Conforme nos mostra Gombrich, o autor da imagem inicia seu trabalho com um
conceito que possui (o estereótipo) e, em uma etapa seguinte, acrescenta as adaptações e
traços distintivos daquilo que está retratando. Em nosso caso específico, o fotógrafo identifica
em seu arquivo de modelos mentais o estereótipo mais apropriado àquela situação e introduz
as alterações necessárias, de acordo com os seguintes fatores: a função da imagem (ou seja,
que editoria e que relação deve haver com o fato e a matéria); as orientações editoriais dadas
aos repórteres fotográficos, as quais estão subordinados; e, naturalmente, as especificidades
da própria cena registrada, que impõem limites físicos (acesso ao local do acontecimento,
equipamento utilizado, espaço, luminosidade e tempo disponíveis, entre outros) ao trabalho
do fotógrafo. Desta forma, o autor (o próprio fotógrafo) opera como quem preenche os
espaços vazios de um formulário em branco (GOMBRICH, 1986: 77).
É importante destacar a relevância da noção do estereótipo adaptado e sua relação com
a produção de imagens de imprensa. A compreensão destes modelos mentais não substitui
nem se sobrepõe às categorias desenvolvidas por nós anteriormente, mas ajuda-nos a
compreender como se dá a elaboração e seleção das fotografias a serem veiculadas. Além
disso, é possível discutirmos o comportamento geral dos estereótipos nas três categorias de
imagens — focalização, enquadramento e panorama simbólico —, e explicar alguns tipos de
fotografia de imprensa muito comuns, como é o caso das imagens posadas e as fotografias
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ilustrativas, destituídas de função informativa relevante (estas questões serão melhor
discutidas mais adiante).
Se a noção do estereótipo adaptado abre caminho para explicarmos as condições de
produção do discurso fotojornalístico, o que Gombrich denomina “princípio do etc.” orienta o
nosso entendimento acerca da relação entre o leitor e o discurso visual, o que,
consequentemente, irá influenciar o próprio trabalho dos seus produtores (fotógrafos e
editores de imagem).
O “princípio do etc.”, conforme evidencia o autor, está fundado no fato de que as
representações visuais não necessitam ser exaustivamente detalhadas para despertar no leitor a
idéia do objeto representado, pois tendemos a pensar que ver alguns elementos de uma série é
vê-los todos (GOMBRICH, 1986: 230). Ou seja, não precisamos ver toda a imagem para
podermos produzir uma interpretação. Dependendo de como estão organizados os elementos
de uma fotografia, o leitor infere o restante da imagem.
Desta forma, é razoável pensarmos que o leitor de um jornal impresso não lê
detalhadamente as imagens veiculadas, da mesma maneira que não lê todas as páginas de um
periódico. Como nos mostra Vilches (1987: 54, 55), enquanto o regime de leitura da televisão,
por exemplo, está amarrado à seqüência dos programas e à continuidade temporal —
impedindo o espectador de “pular” algumas partes, adiantar ou voltar atrás —, a leitura de um
jornal impresso é descontínua: o leitor pode começar pela primeira página, passar para uma
matéria de outra página, ir diretamente para a editoria de esportes ou cultura, por exemplo.
Dentro de uma mesma página, é possível seguir diferentes roteiros de leitura: ver uma
fotografia, ir ao título da reportagem e não ler a matéria; ler apenas o título da matéria e, na
seqüência, ler a legenda e ver a fotografia; é possível, ainda, apenas ler a legenda da fotografia
e analisar a própria imagem fotográfica. Assim, dificilmente temos uma leitura exaustiva e
linear do jornal impresso e, da mesma maneira, raramente o leitor dedica atenção necessária
para ler toda a imagem e observar todos os elementos que compõem uma fotografia.
Esta não é uma característica exclusiva da leitura de fotografias de imprensa, mas é um
comportamento do leitor que ocorre com a imagem fotográfica em outros regimes de leitura e
outras formas de comunicação, como a publicidade. Em ambos os casos — imprensa e
publicidade —, observa-se a presença de modelos gerais, os estereótipos, que tornam a
percepção e a leitura da fotografia uma atividade cada vez mais superficial, uma vez que os
padrões constantemente estão se repetindo.
Ainda dentro dos princípios que possibilitam o entendimento da percepção e
interpretação das imagens, encontramos em Gombrich a noção de “teste de consistência”, que,
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juntamente com o “princípio do etc.”, permite explicarmos a leitura de uma imagem
fotojornalística, entre outras.
Segundo o autor, interpretar uma imagem requer uma hipótese inicial, uma espécie de
projeção interpretativa. Em outras palavras, a interpretação consiste em lançarmos uma
proposta inicial, que deve passar, logo em seguida, por uma verificação mais rígida. Esta
verificação é denominada “teste de consistência” e implica na classificação da imagem em
alguma categoria da experiência humana (Gombrich, 1986: 250). Assim, esta verificação
requer a comparação da imagem fotográfica com algo que conhecemos, que alguma
experiência passada. Neste caso, o ajustamento entre imagem e experiência depende muito do
contexto da representação, pois é a partir dele que o “teste de consistência” chegará a uma
confirmação.
Um exemplo oportuno, como vemos com o próprio Gombrich, é o desenho de Saul
Steinberg (figura 07). Neste desenho encontramos a mesma linha reta em diversas situações
diferentes e, desta forma, desempenhando funções diferentes: trilho de trem, borda de uma
mesa e ângulo do teto de uma parede. Trata-se de uma brincadeira baseada em nossa
capacidade de atribuir sentido à imagem, pela relação contextual de seus elementos internos.

Figura 07 – desenho de Saul Steinberg

De maneira semelhante ocorre a produção e a interpretação de uma fotografia de
imprensa — referimo-nos a fatores presentes nas condições de produção e reconhecimento do
discurso fotojornalístico. Mesmo que de maneira não muito consciente, a elaboração e edição
da imagem fotojornalística, bem com sua leitura e produção de sentido, estão relacionadas às
questões acima discutidas nestas três noções — estereótipo modificado, princípio do etc. e
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teste de consistência — trabalhadas por Gombrich, para explicar como ocorre a percepção e a
interpretação da representação visual.
Ao aproximar da semiologia discursiva (e do modelo analítico de Verón) estes
conceitos, obtemos um maior entendimento da relação leitor e fotografia de imprensa. Por um
lado, o conceito de estereótipo modificado contribui para entendermos não apenas a produção
desta categoria de imagens, mas também a predisposição do leitor a lidar com imagens
padrão, cuja interpretação ocorre de maneira mais rápida e com chances bastante reduzidas de
desvio ou erro (interpretação aberrante, segundo U. Eco). Por outro lado, o princípio do etc. e
o teste de consistência, apesar de estarem intimamente relacionados à interação leitor e
imagem, explicam a eficiência ou não de uma representação fotográfica, na medida que a sua
consideração, no momento de produção e edição, pode contribuir para sua eficácia discursiva
dentro do contrato entre suporte e leitorado. Apesar disto, a principal função destas duas
noções ainda é elucidar um pouco como o leitor se comporta diante de uma imagem
fotográfica — como lê uma fotografia; qual o seu percurso entre matéria, título, legenda e
fotografia; que elementos são considerados na leitura da imagem; como interliga os elementos
do texto jornalístico à fotografia, na produção de sentido —, visto que, em grande medida, há
muito em comum na percepção e interpretação das imagens em geral, onde podemos incluir a
fotografia.
Considerando estes aspectos do processo da percepção e interpretação da imagem
fotográfica, é importante discutirmos o comportamento dos elementos internos da fotografia,
de acordo com as categorias propostas anteriormente. Perceberemos, com isso, como se dá o
processo de significação e de que forma são produzidos os efeitos de sentido que caracterizam
estas categorias. Além disso, é possível pensarmos ainda a importância dos elementos formais
para a discursividade do fotojornalismo, bem como o funcionamento de alguns tipos de
fotografias bastante encontrados na imprensa.
Antes de irmos adiante, importa-nos enfatizar que as três categorias desenvolvidas
podem agrupar imagens fotográficas com características visuais bastante distintas. Ou seja, o
aspecto formal (ou plástico) não é um critério para o desenvolvimento desta tipologia, embora
possamos encontrar elementos que se repetem com uma considerável constância. O que marca
a definição destas três categorias são dois aspectos do efeito de sentido estabelecido pelo
discurso fotojornalístico, a saber, (1) a articulação texto/ contexto e (2) a relação temporal
desencadeada pelo discurso.
Entretanto, mesmo não sendo um aspecto determinante na elaboração de nossa
tipologia de análise, interessa-nos compreender como o discurso fotográfico de imprensa
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produz tais efeitos de sentido e de que maneira os elementos formais da imagem contribuem
para isso, em cada uma das três categorias por nós propostas.
A focalização, como já vimos anteriormente, é a categoria que engloba aquelas
fotografias que, articuladas com os elementos verbais, concentram sua produção de sentido no
acontecimento empírico, no momento imediato que desencadeou do fato. Historicamente, esta
categoria, enquanto função e efeito de sentido, marca os primeiros passos do fotojornalismo e,
de maneira geral, da própria técnica fotográfica. Na focalização, a força documental e
comprobatória da representação fotográfica — socialmente constituída — é enfatizada pelo
jogo de sentido estabelecido no interior discurso jornalístico.
Quanto a este aspecto, decisivo na definição destas categorias de fotografias de
imprensa, é importante destacarmos que o caráter documental, o valor de prova, não é
exclusivo das fotografias marcadas pela focalização, existindo também nas demais categorias.
Isto acontece por que se trata de uma característica atribuída à imagem fotográfica em geral,
independente do regime discursivo em que se encontre. No caso das imagens de imprensa, a
fotografia sempre estará imbuída de um valor de atestação , em grau mais ou menos
acentuado, a depender do jogo de sentido estabelecido pelo discurso fotojornalístico. Assim,
mesmo as imagens classificadas como enquadramento ou panorama simbólico estão, em certa
medida, carregadas de um sentido documental, haja vista dois fatores fundamentais:
primeiramente, tratam-se de imagens fotográficas — que já traz em seu estatuto semiológico e
sociológico esta característica —, em segundo lugar, são fotografias que estão em um regime
discursivo já carregado de um sentido de autenticidade — o regime da comunicação
jornalística.
Mesmo toda fotografia de imprensa sendo marcada por uma função documental — em
diferentes graus —, há aquelas imagens que são quase completamente preenchidas por esta
característica — reunidas na categoria denominada focalização. Estas imagens conduzem
nossa atenção para o acontecimento e geralmente representam uma ação. Ou seja, o sentido
resultante deste tipo de imagem fotojornalística não propõe ao leitor um esforço interpretativo
que vá além da compreensão do fato.
A articulação dos elementos visuais deste tipo de imagens costuma trabalhar na
representação da ação e, mais especificamente, do movimento. Em outras palavras, as
fotografias de focalização, em sua grande maioria, direcionam a produção de sentido para a
integração de uma narrativa desenvolvida na matéria jornalística. É preciso não confundir esta
categoria de imagens com aquelas fotografias ilustrativas, com pouco valor informativo. No
caso da focalização, a imagem fotográfica agrega ao texto verbal o dado visual do
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acontecimento, permitindo ao leitor a impressão de estar no local, de presenciar a cena. Fica a
cargo, então, deste tipo de imagem a função de dar ao discurso a representação visual da ação
e do movimento, o que requer a preocupação — por parte de fotógrafos e editores — com os
elementos visuais que compõem o movimento e ação na fotografia.
De maneira geral, a percepção da ação é garantida por elementos da nossa experiência
empírica do movimento (GOMBRICH, 1986: 240). Ou seja, a representação fotográfica
adequada do movimento é dada pelo destaque de alguns elementos formais presentes na
percepção direta da ação e do movimento. Entre estes recursos que acentuam a ação, temos: a
fixação do movimento (principalmente o movimento humano), o realce da expressão facial e
do corpo, a organização e seleção do enquadramento e a foto-seqüência.
fixação do movimento: este recurso trabalha a ênfase do movimento e sua fixação em um
dado instante da ação, marcado pela intensidade e pela disposição das figuras da cena. Esta
impressão de movimento é garantida pela capacidade que o leitor tem em projetar e antecipar
o acontecimento representado pela imagem, de modo a completar o “antes” e o “depois” da
captação da fotografia. Por isso, quando o leitor observa na imagem uma pessoa estendendo o
braço e apontando em determinada direção, seu olhar acaba por acompanhar o movimento do
corpo e segue na direção apontada. Da mesma forma, em uma fotografia de imprensa, o leitor
projeta a continuidade do movimento de um jogador chutando a bola em direção ao gol, ou de
um confronto entre policiais militares e manifestantes, por exemplo. A este respeito,
Gombrich chega a arrisca a denominação de “pré-imagem” para referir-se a nossa capacidade
de antecipar o lugar onde estará o objeto (1986: 240). Demonstrando este recurso, temos a
fotografia colorida do repórter fotográfico Carlos Casaes, veiculada na primeira página de “A
Tarde”, na edição de 09/03/04 (anexo H). No primeiro plano, bem no centro da imagem, há
um grupo de mulheres, membros do MST, erguendo bandeiras do movimento e ferramentas
de trabalho, enquanto passam pelos portões de um prédio público. Na fotografia está bem
enfatizado o movimento dos corpos e a ação de transpor os portões. Isso se dá em função da
posição em que a ação foi fixada: os braços erguendo bandeiras e as duas mulheres em
primeiro plano (uma de camisa azul e outra de camisa laranja) denotam claramente a
movimentação do grupo. Uma destas mulheres ergue uma foice e tem suas pernas
posicionadas de forma a deixar explícito o deslocamento e a direção do mesmo — a imagem
fixada no momento exato entre um paço e outro (as pernas abertas), o olhar para frente, o
braço erguendo a ferramenta de trabalho e a mão esquerda abrindo o portão, facilitam para o
leitor o exercício da antecipação e a formação de uma pré-imagem.
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realce da expressão facial: compreendendo a focalização como aquele grupo de imagens que
concentra a produção de sentido no núcleo empírico do acontecimento, podemos enquadrar aí
fotografias de todo ordem de acontecimentos, onde a discursividade do fotojornalismo
(relação entre texto e imagem) esteja direcionada ao fato. Isto quer dizer que podemos
encontrar nesta categoria as imagens do evento político, da entrevista e do depoimento.
Entretanto, é importante não confundi-las com a fotografia tipo pose, de acordo com a
classificação de Verón. A pose caracteriza-se pela não ação, pela pausa naquilo que se está
fazendo para que o repórter fotográfico produza a imagem (ver anexo C). Ou seja, o
fotografado está consciente do que acontece e permite que se faça a fotografia. O tipo de
imagem que estamos classificando como focalização são aquelas fotografias que captam o
gesto e a dramaticidade do rosto, geralmente em momentos que não se pode impedir o
fotógrafo ou não se costuma pedir autorização para registrar. O que diferencia este tipo de
fotografia daquelas denominadas por Verón “retórica das paixões” é que seu jogo discursivo
não tenta atribuir um outro sentido à expressão do fotografado, mas concentra a interpretação
no acontecimento reportado. De certa forma derivado do que foi dito anteriormente, o realce
da expressão facial neste caso de focalização é um recurso importante, por dois motivos
principais: (1) trata-se da informação visual que complementa o fato discutido pelo texto
verbal e, desta maneira, contribui para uma produção de sentido que enfatize o núcleo do
acontecimento. Em outras palavras, seu efeito de sentido deve estar direcionado para destacar
a ação do fato e daquele que se expressa. Além disso, (2) tais fotografias costumam produzir
um impacto visual bastante acentuado pela intensidade de expressão facial, sendo muitas
vezes utilizadas como apelo visual na primeira página. Para exemplificar este recurso
discursivo, temos a imagem produzida pelo repórter fotográfico Rosewelt Pinheiro, publicada
na edição de 24/03/04, em “A Tarde” (figura 08). A fotografia integra a matéria que discute a
abertura de novas faculdades privadas e o posicionamento do ministro da Educação, Tarso
Genro, durante audiência pública na Comissão de Educação do Senado. A imagem captura
um momento do depoimento do ministro, onde há uma expressão enfática dada pelo
posicionamento de suas mãos e detalhes do rosto. Além disso, o próprio enquadramento
conduz a percepção do leitor para a movimentação e expressão de Tarso Genro: trata-se de
um plano mais fechado, com um segundo plano neutro, sem interferências visuais, resultando
em um direcionamento da atenção para o elemento humano da cena. O jogo de sentido
estabelecido pela interação entre texto verbal — através de lide e legenda, principalmente —
conduz a interpretação para o acontecimento empírico, a saber, o depoimento do ministro na
Comissão de Educação do Senado, onde prestou esclarecimentos a respeito da política
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FIGURA 08 – TARSO GENRO
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educacional do governo Lula para o ensino superior. Observando lide e legenda — “Ministro
quer limitar abertura de novas universidades, alegando que a expansão dever ser decidida
pelo Estado” e “Tarso Genro: ‘Em vez de o mercado determinar onde é que aparecem as
faculdades, nós é que vamos determinar o lugar’”, respectivamente —, vemos o jogo
discursivo concentrar a interpretação na ação do ministro, fazendo dele um agente ativo
dentro do discurso e da notícia. A fotografia, então, funciona aqui como informação visual
que complementa o texto da matéria, no sentido de garantir a ênfase do fato e a sua
veracidade.
organização e seleção do enquadramento: o enquadramento é um recurso fundamente para
diversos fins e está intimamente relacionado com a composição — organização e distribuição
dos elementos no espaço visual da imagem. Para acentuar a ação, é possível recorrer aos
seguintes fatores: (1) o realce da perspectiva, que permite-nos uma impressão maior de
deslocamento e espaço no interior da fotografia; (2) a concentração da percepção do leitor em
alguns elementos da imagem, que pode ser obtida através da seleção daquelas área da imagem
que estarão nítidas — aqui utiliza-se geralmente a profundidade de campo, com a escolha de
objetivas adequadas; (3) o tipo de plano, que ajuda a destacar uma expressão, mostrando
detalhes e, consequentemente, concentrando a atenção do leitor em poucos elementos — no
caso de um plano fechado —, ou ao contrário, aumentando a quantidade de informação visual
e aumentando o impacto através do destaque de uma multidão, por exemplo — no caso de
um plano mais aberto. Os fatores acima elencados apontam para decisões a serem tomadas
pelo repórter fotográfico e estão ligadas a dois campos distintos: a escolha do equipamento a
usar, principalmente as objetivas — especialmente decisivas para o destaque de uma
perspectiva, definição de um determinado plano e seleção das áreas de nitidez da fotografia —
e o ponto de vista escolhido pelo fotógrafo — fundamental também no realce da perspectiva e
determinação do plano da imagem fotográfica. Além destes fatores, a seleção das imagens
concorre para que o enquadramento, além de outras características da imagem, seja o mais
eficiente possível na representação do ação e do movimento.
Com relação às variações deste recurso, podemos trazer alguns exemplos; esta comparação
refere-se ao item (3): são duas fotografias que representam acontecimento semelhantes em
seus aspectos formais — protesto e manifestações de rua. A primeira imagem, publicada na
página 23 de “A Tarde”, edição de 24/03/04 (figura 09), da agência de notícias Reuters, traz,
em plano fechado, um grupo de islâmicos em protesto contra o assassinato do fundador do
Hamas, xeque Ahmed Yassin. A fotografia, um clássico exemplo de focalização, é marcada
pelo estereótipo das manifestações de rua — braços erguidos e punhos cerrados, bandeiras e
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cartazes com palavras de ordem, queima de fotos e/ ou elementos que representem os
opositores — e deixa explícita a ação dos manifestantes pelo posicionamento dos corpos
(braços erguidos) e expressões faciais (fisionomias que conotam gritos de indignação). Os
elementos visuais acima citados tornam-se significativos devido ao destaque dado pelo
enquadramento de um plano mais fechado — devemos observar que ninguém aparece de
corpo inteiro e a fotografia destaca com clareza de detalhes apenas três expressões faciais.
Este efeito visual — em função do enquadramento fechado — garante a atenção do leitor e
torna a imagem de fácil e rápida apreensão visual, pois há dados suficientes para que se
produza uma interpretação rápida, sendo o restante da imagem completado. A segunda
fotografia, veiculada em 25/03/04, na página 17 de do jornal “A Tarde”, de Carlos Casaes
(anexo I), mostra outra manifesta de rua, em um enquadramento de plano aberto. Mesmo
havendo uma variação de enquadramento, entre uma e outra imagem, esta última fotografia
também corresponde a um padrão visual para o tema “protestos de rua”. Aqui o impacto das
expressões faciais e do enquadramento aproximado dão lugar à força visual da multidão e ao
grande número de cartazes e faixas, mantendo elementos que caracterizam este estereótipo. O
grande número de elementos não chega a dificultar a leitura da fotografia porque estão em
tamanho reduzido e as faixas estão suficientemente destacadas e legíveis, possibilitando o
entendimento do leitor, quando este relaciona a fotografia à legenda — “Ato reuniu
sindicalistas e desempregados que fizeram duras críticas à política econômica” —; a imagem
refere-se a uma manifestação em protesto à política de empregos do governo Lula.
foto-seqüência: mais conhecido pelos leitores de revista esportivas, este recurso atualmente
não é muito encontrado no jornal impresso. Trata-se da possibilidade de aumentar a impressão
de ação e movimento através da seqüência de fotografias captadas uma após a outra e editadas
na seqüência que represente o deslocamento. Este recurso não apela tanto para a capacidade
do leitor em antecipar o movimento e, por isso mesmo, exige pouco esforço para completar a
interpretação da ação. Seu processo de significação é bastante semelhante àquele empregado
na representação das histórias em quadrinhos, onde há uma ordem de leitura a ser obedecida e
a produção de sentido é resultante da articulação dos diversos quadros.
Se as imagens que compõem a categoria de focalização têm efeito de sentido
concentrado no acontecimento empírico, remetendo o leitor ao núcleo do fato, podemos dizer
que o jogo discursivo aí desenvolvido (a relação fotografia/ texto e o próprio contexto do
jornalismo impresso) apela para o estatuto semiológico da imagem fotográfica e para sua
principal função, constituída socialmente  a de comprovação e autenticidade. Em outras
palavras, a produção de sentido deste tipo de imagens de imprensa pretende dar a informação
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visual do fato, garantir a veracidade e reafirmar a idéia de não intervenção e imparcialidade
do discurso jornalístico.
Desta forma, as fotografias de focalização operam um efeito de sentido mais próximo
da indicialidade fotográfica, o “isto foi”, de Barthes. Trata-se, então, de um plano de
significação mais simples, quando comparado a outras categoria, como o enquadramento e o
panorama simbólico, pois, nestes dois casos, há pelo menos um outro plano de significação,
além de um sentido de registro do acontecimento jornalístico.
No caso das imagens de enquadramento  aquelas fotografias de caráter mais
interpretativo, cujo efeito de sentido agrega à imagem uma outra conjuntura , o
funcionamento discursivo vai além da informação visual do fato jornalístico e, algumas vezes,
nem mesmo dá ao leitor esta informação. Isso ocorre por que o jogo discursivo desenvolvido
nas imagens de enquadramento desloca a produção de sentido daquilo que é representado pela
imagem para um outro efeito de sentido, que não se encontra claramente expresso na
fotografia. Desta forma, a relação entre fotografia e signo lingüístico orienta a produção de
sentido para um ponto fora daquilo que é denotado na imagem, diminuindo drasticamente o
efeito documental da fotografia, até torná-lo quase irrelevante.
Analisando este processo discursivo, podemos dizer que há um segundo plano de
significação, além da referencia documental. Ou seja, sobre a denotação e o valor de prova da
imagem fotográfica ergue-se um segundo plano de significação, responsável pelo efeito de
sentido predominante no discurso fotojornalístico.
Ao contrário do que acontece com as fotografias de focalização — caracterizadas em
sua dimensão formal pela representação da ação e do movimento —, na categoria de
enquadramento não há uma constante no plano da forma. Não há padrões visuais para definir
este tipo fotografias (o que não significa dizer que aí não haja estereótipos), mas o que existe
é uma discursividade geral, presente em todas estas imagens. Esta discursividade está
fundada, como já dissemos, no deslocamento de sentido que se faz a partir da imagem,
resultando em uma produção de sentido que não está claramente expressa na fotografia. O que
estabelece o deslocamento de sentido vem da relação entre texto e imagem, podendo, ou não,
ter um ponto de partida em algum elemento interno da imagem — como acontece na figura 03
e no anexo G.
Como podemos ver na fotografia em preto e branco de Luciano da Mata, veiculada em
“A Tarde”, na edição de 14/03/04 (figura 10), a imagem fotográfica não representa um
acontecimento ou fato específico, tampouco tem algum valor de prova. Entretanto, para além
do seu caráter documental — que aqui é quase totalmente esvaziado —, a relação entre
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Figura 10 – a produção sentido no
enquadramento.
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fotografia e texto verbal (de imediato, título e legenda) instala um outro efeito de sentido, que
aponta para o medo da população frente à opressão dos criminosos. A imagem mostra-nos, no
primeiro plano, à esquerda do quadro, o detalhe de um homem portando duas armas e, no
plano de fundo, vemos um bairro de periferia. Acompanhando a fotografia, encontramos o
título “Violência causa medo no Uruguai” e a legenda “Bandidos impõem a lei do silêncio e
o toque de recolher às famílias do local, sob ameaças de praticarem represálias”, que
orientam a interpretação para o efeito sentido comentado acima.
O ponto de vista adotado pelo fotógrafo mostra o homem armado num nível acima das
casas que formam o bairro, como quem assume um ponto privilegiado de observação. Embora
o primeiro plano esteja bem destacado do restante da imagem, o segundo plano, está bastante
nítido (em foco), de modo que é possível o leitor identificar o local, caso já o conheça.
Contudo, não seriam todos os leitores capazes deste reconhecimento — muitos não conhecem
o local ou não dispensam à fotografia tempo suficiente para chegar a esta constatação. Além
disso, sabemos, como evidenciou Gombrich, que muitos elementos de uma imagem não são
observados com atenção, pois a coerência presente em determinadas partes da fotografia faz
com que o leitor complete o sentido de uma série de elementos, sem precisar dedicar atenção
a seus pormenores. Nesta fotografia, então, podemos supor que os detalhes mais distante —
como a grande maioria das casas do segundo plano, principalmente as mais distantes — não
são analisados pelo leitor e, com isso, torna-se mais difícil determinar o local em que foi feita
a fotografia. Desta forma, para garantir que este dado não será perdido em uma leitura
superficial da imagem, o título já traz a localização espacial do discurso (referência dêitica de
espaço).
Considerando que em uma rápida e superficial observação da imagem, como é
possível ocorrer na leitura do jornal impresso, o leitor provavelmente completará os
pormenores da fotografia (princípio do etc.) e não identificará com exatidão quem é o homem
armado na lateral esquerda da imagem, e consideremos, ainda, que este leitor não se aterá à
matéria, mas apenas irá ler título, lide e legenda, podemos supor que o homem da fotografia
será visto como bandido, uma vez que nenhum destes três elementos verbais não menciona a
presença de policiais no bairro, mas cita claramente atuação dos criminosos na região. Assim,
o texto verbal também complementa a fotografia e autoriza a interpretação deste indivíduo
como sendo um dos criminosos.
É importante observar que não estamos afirmando ser este homem um malfeitor, mas
que o jogo de sentido entre texto verbal e imagem conduz o leitor a vê-lo como tal (referência
dêitica actancial) — uma relação de fixação, como explica Barthes (1961).
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Com isso, percebemos o funcionamento discursivo das fotografias classificadas como
enquadramento e a produção de sentido nesta categoria fotojornalística. Trata-se de um
deslocamento de sentido, de modo que um segundo plano de significação, mais interpretativo,
predomina em relação à representação do fato e do valor de comprovação das imagens
fotográficas. Além disso, esse deslocamento de sentido ocorre na articulação entre o texto
verbal (elementos do textos jornalístico) e a fotografia.
No caso da terceira categoria — panorama simbólico —, o funcionamento discursivo
se dá de outra maneira, apesar de haver algum aspecto em comum. Tanto no panorama
simbólico, quanto no enquadramento, o caráter documental da representação fotográfica dá
lugar a um outro plano de significação.
Este outro sentido que se instala sobre a função indicial da fotografia tem uma
discursividade diversa daquela que opera nas imagens de enquadramento. Enquanto neste
último caso a fotografia perde consideravelmente sua importância fatual (muitas vezes nem
mesmo representando um acontecimento), ocorrendo um deslocamento de sentido que muitas
vezes não tem a ver com a imagem, na categoria de panorama simbólico não há exatamente
um deslocamento para uma outra significação. O que de fato acontece é a adição de um
segundo sentido (através da relação fotografia e texto verbal) sobre a representação do
acontecimento jornalístico. Não se esvazia a ação e o fato — como se dá na categoria de
enquadramento —, mas sobre estes é estabelecido um jogo de sentido que remete o
acontecimento jornalístico à uma contexto social anterior, localizado num passado mais ou
menos distante.
Os elementos que possibilitam esta discursividade encontram-se tanto no interior da
imagem, quanto no texto verbal que compõe a significação do fotojornalismo (título, legenda,
lide e matéria, por exemplo). A imagem costuma dar a ver um acontecimento ou ação — que
tem as características próprias da ênfase do movimento e a ação humana, conforme já vimos a
respeito da focalização.
Em um dos exemplos descritos neste capítulo (figura 06) — o confronto entre os semteto e a polícia militar —, encontramos os fatores que destacam o posicionamento e a
movimentação dos personagens. Nesta fotografia, a tensão do deslocamento fixado e a
posição dos corpos de policiais e manifestantes enfatizam a ação e o acontecimento
jornalístico. Além disso, há também uma semelhança formal entre a fotografia veiculada e a
representação visual do acontecimento ao qual o discurso fotojornalístico faz referência — ao
observarmos este exemplo percebemos a relação formal que existe com as pinturas que
representam confrontos militares antigos, como a Independência do Brasil, dada, entre outros
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fatores, pelos soldados a cavalo, erguendo espadas —, em uma clara relação interdiscursiva.
Da mesma maneira, a outras fotografia analisada nesta categoria (figura 05) — a captura de
cinco suspeitos de delito — remete-nos, em seu plano formal, às representações pictóricas que
mostram a escravidão de negros no Brasil — este efeito de sentido é garantido por elementos
como: a corda presa nos pescoços do acusados, a postura cabisbaixa que apresentam o próprio
fato de serem homens negros.
Com relação ao texto que acompanha as imagens, este costuma reforçar o sentido
proposto pela semelhança entre a fotografia e outras representações que marcam um contexto
histórico. Sobre este aspecto da discursividade aqui tratada, é importante destacar que apenas
a fotografia e sua relação formal com outras imagens não garante esta articulação
interpretativa por parte do leitor. Desta forma, o texto verbal contribui de maneira a fixar o
sentido pretendido pelos agentes produtores do discurso (editores, redatores e fotógrafo).
Ou seja, são dois esforços para se atingir o efeito de sentido desejado: aquele
resultante dos elementos internos da imagem e outro dado proveniente da função de fixação
assumida pelo texto verbal. Com isso, a discursividade das imagens classificadas como
panorama simbólico desenvolve (e se apoia), sobre a representação da ação e do movimento.
Trata-se, com isso, de um jogo de sentido que aproxima o acontecimento representado e um
fato passado, desenvolvendo uma impressão de tempo que não passa; no caso de uma
conjuntura social crônica.
Foi possível, então, evidenciar aqui o comportamento dos elementos constituintes da
imagem fotográfica  e seus processos de significação , de acordo com as três categorias
de análise. No capítulo seguinte, iremos analisar estas questões — o comportamento das
imagens fotojornalísticas de acordo com as categorias desenvolvidas na pesquisa, a relação
entre imagem e texto na enunciação das fotografias de imprensa e o funcionamento
enunciativo dos elementos próprios da imagem fotográfica — a partir de um estudo de caso
desenvolvido sobre o jornal baiano “A Tarde”, a fim de compreender a contribuição do
fotojornalismo em uma perspectiva contratual.
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Durante muito tempo pensei que precisava
pôr toda sua atenção para cortar no
presunto do tempo fatias cada vez mais finas.
Os resultados são decepcionantes. Quando a
fatia não é recheada com um pouco de
passado e de um bocadinho de futuro, resta
sobre a transparência apenas gesticulações
sem sabor.
Robert Doisneau
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5 O FOTOJORNALISMO NO POSICIONAMENTO DISCURSIVO DO JORNAL “A
TARDE”: UM ESTUDO DE CASO

5.1 O ESTUDO DE CASO: INFORMAÇÕES GERAIS

Este capítulo tem como objetivo principal aplicar a proposta metodológica de análise
desenvolvida e discutida nos capítulos anteriores (considerando aqui os objetivos específicos
do método, tratados no capítulo anterior), pondo em prova a sua viabilidade para o estudo do
fotojornalismo, a partir de uma perspectiva discursiva. Além disso, vale destacar que
procuramos analisar as fotografias de imprensa dentro do enfoque proposto por E. Verón — o
posicionamento discursivo —, priorizando a sua noção de discurso social aplicado à imagem
fotojornalística.
Considerando este referencial teórico/ metodológico como ponto de partir e
considerando ainda a nossa proposta de análise para o fotojornalismo, faz-se necessário, como
evidencia Verón (1983), um eixo de análise comparativo. Ou seja, dentro da noção de
Contrato de Leitura — de onde parte este estudo —, é fundamental que se trabalhe com a
comparação entre duas abordagens contratuais distintas, que podem ser dois (ou mais) suporte
midiáticos concorrentes ou mesmo um único suporte, onde seja possível distinguir duas
propostas editoriais distintas — é nesta perspectiva que iremos estruturar nossa análise.
Para isso, desenvolveremos nosso estudo a partir do jornal “A Tarde” — tradicional
periódico jornalístico, editado na capital baiana —, haja vista a sua relevância para o estado
da Bahia e para a Região Nordeste. Além disso, trata-se de um periódico que há pouco tempo
passou por uma processo de reformulação editorial, sofrendo alterações não apenas em seu
trato com o texto jornalístico e reformulação de editorias, mas também em seus aspectos
visuais: composição de página e utilização de fotografias, entre outras.
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Tais mudanças têm seu início em dezembro de 2002, com a chegada do jornalista
Ricardo Noblat, recém saído do jornal “Correio Brasiliense”, em novembro do mesmo ano.
Desta forma, tomaremos para estudo o período anterior à entrada deste jornalista, responsável
por boa parte das mudanças no periódico, e um período posterior a sua entrada, que já traz o
novo perfil editorial do jornal “A Tarde”. Para compor estes dois períodos distintos serão
consideradas as edições de seis meses antes da implementação das modificações e seis meses
após o início de sua implantação — este assunto, bem como o recorte mais preciso do corpus,
será discutido em maiores detalhes posteriormente.

5.2 BREVE HISTÓRICO SOBRE O JORNAL “A TARDE”

O jornal “A Tarde”, fundado em 15 de outubro de 1912, na cidade de Salvador (BA),
tem seu trabalho marcado pela criatividade e inovação não apenas na área estritamente
jornalística, mas também em suas ações mercadológicas e promocionais. Isso garantiu, ao
longo de seus quase noventa e dois anos e existência, uma posição privilegiada em relação a
seus concorrentes — é um dos jornais mais conceituados no estado da Bahia e na Região
Nordeste e possui uma vendagem expressiva dentro do seus estado.
Seu fundador, Ernesto Simões Filho — bacharel em direito que passa a se dedicar à
vida jornalística ainda novo —, iniciou os trabalhos do jornal em uma tipografia alugada e,
aos poucos, foi consolidando o nome “A Tarde” como um dos primeiros jornais brasileiros a
ter uma administração essencialmente comercial no ramo das comunicações.
Já com a fundação do jornal, as ações de promoção e publicidade tornaram-se uma
constante, haja vista a necessidade de concorrer com periódicos mais antigos e consolidados
no mercado, que possuíam ainda maiores recurso para a expansão dos negócios. Desta forma,
durante os primeiros vinte anos de mercado, “A Tarde” passou a sortear uma casa entre seus
assinantes e desenvolveu pequenos selos que precisavam ser recortados e colados em uma
cartela, para posteriores sorteios de prêmios — estas iniciativas, praticadas até os tempo
atuais, visavam desenvolver uma hábito de leitura (e compra) constante e prolongado.
Com isso, “A Tarde” torna-se um dos jornais mais vendidos da Região Nordeste,
garantindo a liderança em sua praça local, a Bahia. Além disso, é também responsável pelo
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seu crescimento e consolidação a inovação que implementou na área especificamente
jornalística: a utilização de títulos e “leads” de impacto noticioso e o emprego que uma
quantidade maior de fotografias.
Em sua área técnica, as inovações também foram fundamentais para a confirmação de
sua posição enquanto veículo de comunicação moderno e influente na região. Em 1920, traz
para a Bahia o primeiro linotipo da Região Nordeste e em 1930 inaugura sua primeira sede
própria. O jornal “A Tarde” é responsável também pela instalação de uma das primeiras
rotativas no Nordeste, em 1955, e, mais tarde, em 1975, já conta com sua segunda rotativa e
nova sede própria, incentivando o deslocamento do centro comercial (principalmente das
empresas de comunicação) para a região do Caminho das Árvores  atualmente, considerado
um bairro “nobre” da capital baiana.
Assim, o periódico consagra-se na região enquanto veículo de comunicação de
credibilidade informativa e bem sucedido comercialmente, sempre caracterizado pela grande
cobertura dos assuntos de interesse nacional e internacional, mas sem perder a preocupação
com as questões da Bahia.
Atualmente, “A Tarde” circula com quatro cadernos, a saber: Primeiro Caderno,
Segundo Caderno, Imobiliário e Populares. Além destes, a depender do dia da semana,
circulam ainda alguns suplementos, como podemos ver a seguir:
SEGUNDA-FEIRA

Caderno de Esportes

TERÇA-FEIRA

A Tarde Municípios

Auto &Moto
A Tarde Municípios

A Tarde Rural
Economia
QUARTA-FEIRA

Turismo

QUINTA-FEIRA

A Tarde Municípios

Caderno Dez!
A Tarde Municípios

Informática
SEXTA-FEIRA

Caderno Shopping
A Tarde Municípios

DOMINGO

Lazer & Informação
Revista da Tevê
Empregos

SÁBADO

A Tarde Cultural
A Tarde Municípios
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Com base em sua proposta editorial de atender as necessidades do leitorado (em sua
fidelidade relativa) e das diversas regiões do estado da Bahia, “A Tarde” cria, em 1985, o
suplemento “A Tarde Municípios”. Este suplemento oferece notícias e discussões de questões
locais, além de possibilitar ao pequeno anunciante um espaço adequado às suas necessidade
de comunicação publicitária. Tendo em vista a carência em informações e espaço publicitário
no interior baiano, “A Tarde Municípios” percebeu uma grande aceitação por parte dos
leitores do interior e permitiu a entrada de uma determinada parcela de anunciantes que não
participavam do meio jornal.
Outra iniciativa que vem sendo bem recebida pelos leitores é suplemento editado em
formato tablóide, direcionado para os jovens e estudantes de 1.º e 2.º graus, chamado
“Caderno 10!”. Criado em 1996, o projeto A Tarde Nas Escolas passou a distribuir, toda
quinzena, em escolas credenciadas, o suplemento “Caderno 10!”, com o objetivo, entre
outros, de incentivar a formação de novos leitores para o periódico. O projeto inclui, ainda, a
participação dos estudantes na edição do suplemento, sob orientação de um editor e um
orientador pedagógico. Atualmente, este suplemento está sendo encartado para todos os
assinantes do jornal.
É importante ressaltar que “A Tarde” conta ainda com a contribuição de
personalidades baianas de reconhecido prestígio nas suas áreas de conhecimento, na condição
de colaboradores. Além disso, o noticiário do jornal é composto de informações vindas de
agência como: Folha, JB, Sport Press, France Press, Globo, Estado e outras, além das suas
sucursais localizadas em Feira de Santana, Jequié, Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro,
Barreiras, Eunápolis, Santo Antônio de Jesus, Brasília, Aracaju, Rio de Janeiro e Brasília.

5.3 O CORPUS E SEU RECORTE

Considerando que nos interessa compreender o comportamento do fotojornalismo no
interior do posicionamento discursivo que “A Tarde” desenvolve com seu conjunto de
leitores e, ainda, a necessidade de compararmos este comportamento discursivo (e
enunciativo) em dois momentos distintos do contrato, nosso corpus de estudo será constituído
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pelas edições de um período de aproximadamente um ano — o que nos permitirá observar
diversos aspectos do comportamento enunciativo antes e depois da implementação das
mudanças e a freqüência em que ocorrem.
A escolha destas edições está balizada, como já dissemos anteriormente, pela
reformulação editorial ocorrida em “A Tarde”, de maneira a permitir destacar dois momentos
distintos de sua produção jornalística. Para isso, tomamos como referência a entrada do
jornalista Ricardo Noblat — ocorrida em meados de novembro de 2002 —, que, entre outras
coisas, ficou encarregado de conduzir e nortear estas mudanças na linha editorial do jornal.
Assim, nosso corpus baseia-se nos seis meses que antecederam a chegada de Noblat
ao jornal e nos seis meses posteriores a sua entrada — ou seja, o momento anterior e o
posterior ao início das mudanças. Então, temos em nossa análise edições dos meses de
junho/02, julho/02, agosto/02, setembro/02, outubro/02 e novembro/02 — representando o
período anterior à chegada de Ricardo Noblat ao “A Tarde” — e dezembro/02, janeiro/03,
fevereiro/03, março/03, abril/03 e maio/03 — representando o período que já incorpora a nova
linha editorial.
Entretanto, para efeito de análise, não estudaremos todas as edições deste período, mas
trabalharemos com uma amostra representativa, estabelecida sob o seguinte critério: em cada
semana será escolhida uma edição, sendo que os dias escolhidos irão alternar, de acordo com
os dias da semana. Em outras palavras, na primeira semana escolheres, por exemplo, a edição
de segunda-feira. Na semana seguinte tomaremos a edição de terça-feira. Para a terceira
semana estudaremos a edição de quarta-feira e assim sucessivamente.
Esta técnica de amostragem permite cobrirmos um determinado período, tendo um
material diversificado, que passa por todos os suplementos semanais e temáticas específicas
de certos dias da semana. Desta forma, a amostra sobre a qual iremos desenvolver a análise é
formada por um conjunto de cinqüenta e duas edições, que cobrem todos os meses do período
indicado anteriormente.
É importante destacar que, seguindo esta técnica de amostragem, algumas edições de
“A Tarde” não foram encontradas nos depósitos, pois já haviam sido totalmente
comercializadas. Assim, para contornar esta situação, escolhemos, dentro do mesmo mês,
uma outra edição que pertencesse ao mesmo dia da semana, a fim de não perder a
heterogeneidade da amostra.
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5.4 DADOS PRELIMINARES

Antes de darmos início à análise do posicionamento discursivo do jornal “A Tarde”,
procedemos um levantamento de dados quantitativos sobre o corpus selecionado, de maneira
a podermos extrair algumas conclusões preliminares com relação às mudanças que ocorreram
neste jornal após as modificações editoriais. Mesmo tratando-se de dados quantitativos, em
alguma medida estes resultados nos permitem traçar um panorama da participação do
fotojornalismo nos dois períodos aqui estudados.
Além disso, se considerarmos que o fotojornalismo, enquanto gênero de discurso,
caracteriza-se, entre outros fatores, pela produção de sentido que se estabelece na interação
texto/ imagem e na relação entre o discurso das fotografia de imprensa e outros textos mais ou
menos próximos (relações cotextuais e contextuais), podemos compreender a relevância que
as variáveis observadas assumem. Buscando, então, perceber como estas variáveis
comportam-se ao longo do período estudado, fizemos um levantamento  a partir do estudo
de Vilches (1987)  que considera os seguintes aspectos: a quantidade média de fotografias
por edição, a quantidade de fotografias editadas em preto e branco e cor, o tamanho médio das
fotografias, o número de imagens fotográficas por editoria, a relação entre fotos de agência de
notícias, fotos de divulgação, fotos produzidas pelo próprio jornal “A Tarde” e fotografias
não identificadas.
Estes dados, quantitativamente observados a partir do corpus elaborado para este
estudo, serviu-nos de base para uma análise preliminar, que antecede mesmo a determinação
de um posicionamento discursivo do periódico, como podemos ver a seguir:
quantidade de fotografias por edição: interessa-nos aqui determinar a quantidade de
fotografias presentes em cada edição que compõem o corpus de análise. Para isso,
trabalhamos com a contagem de todas as imagens fotográficas, exceto fotomontagens 
aquelas imagem resultantes da montagem de duas ou mais fotografias, frequentemente feita
com o emprego de softwear para manipulação de imagem , gráficos informativos e outras
ilustrações. Então, a partir deste levantamento, foi calculada a média mensal destes números,
a fim de acompanharmos a sua evolução dentro do período estudado. Em relação a este fator,
observamos que o números de fotos por edição diminuiu consideravelmente, quando
comparados os dois momentos analisados — antes e após a reformulação editorial. Antes da
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chegada de Noblat ao jornal “A Tarde”, o número geral de fotografias por edição é de 91,33
imagens (média dos seis primeiros meses). Por outro lado, a partir de dezembro de 2002 —
algumas semanas após o início das atividades de Ricardo Noblat —, o número de fotografias
por edição reduz consideravelmente, onde a média mensal de fotografias por edição é de
72,12 imagens (média obtida a partir dos seis meses posteriores à nova proposta editorial).
quantidade de fotografias em preto e branco e em cores: naturalmente, esta variável
acompanhou a tendência da quantidade geral de fotografias. Ou seja, o número de fotografias
editadas em preto e branco e em cores sofreu uma sensível diminuição. Entretanto, a
participação percentual entre imagens em preto e branco e cores teve pouca alteração entre os
dois momentos que compõem o período da análise: 63,71% para as fotografias em preto e
branco e 36,29% para as imagens em cores, no primeiro momento da análise; 61,95% de
imagens em preto e branco e 38,05% de imagens em cores, no segundo momento da análise.
Ou seja, com a mudança na linha editorial, houve um sutil aumento nas fotografias em cores
(pouco menos de dois pontos percentuais).
número de fotografias por editoria: como nos mostra Vilches (1987: 66), apesar da
complexidade em definirmos detalhadamente os diversos gêneros de textos jornalísticos
(problema que não se apresenta apenas no jornalismo impresso, mas em diversos meios de
comunicação de massa), é de fundamental importância atentarmos para os gêneros, seções e
editorias que formam um determinado suporte jornalístico impresso, pois tal definição
influencia consideravelmente a postura que o leitor assume diante de tal discurso. E em
relação ao fotojornalismo isto não é diferente: o título da editoria na qual a imagem
fotográfica está inserida é determinante para compreendermos as expectativas e
predisposições do leitor diante das imagens de imprensa e, consequentemente, implica
diretamente na produção de sentido do discurso fotojornalístico. Com a nova linha editorial
trazida por Noblat, algumas editorias foram extintas, outras foram criadas e surgiram também
editorias temporárias — aquelas que não possuem períodos fixos ou dias certos para sua
edição (este assunto será discutido mais detidamente à diante). Com relação a esta variável, a
observação de maior importância é a constatação de que o número de fotos por editoria
também foi reduzido, acompanhando a tendência anteriormente comentada. Enquanto nos
primeiros meses do estudo (que antecederam a contratação de Noblat) a média de fotografias
por editoria foi de 7,78 fotos, nos meses que seguiram as modificações editorias este número
foi reduzido para 6,84 imagens fotográficas por editoria.
procedência das fotografias: interessa-nos também observar a origem das imagens de
imprensa editadas no jornal, pois isto indica, em boa medida, a forma de produção das
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fotografias, a parcela de contribuição dos repórteres fotográficos locais, que trabalham para o
jornal, e a relevância que as agências de fotografia têm no fotojornalismo “A Tarde”. Além
disso, há a preocupação em analisar — nos dois momentos que compõem o corpus — a
importância que este periódico dá à menção do autor da imagem (o repórter fotográfico) e em
quais editorias predominam as fotografias de agência, de divulgação e as não creditadas.
Desta forma, dividimos a procedência das imagens em quatro categorias, a saber: (1) fotos
locais: aqui estão as fotografias que trazem o crédito do autor e que, na sua maioria, são
produzidas pelos repórteres que formam o quadro da empresa ou são free-lancers locais; (2)
fotos de agência: esta categoria refere-se às imagens compradas junto às agências de notícia/
imagens, o que pode acontecer por diversos motivos (quando a localização do acontecimento
onera ou não permite o deslocamento dos repórteres do quadro ou quando não houver a
disponibilidade destes últimos); (3) fotos de divulgação: aqui estão incluídas aquelas
fotografias que não foram produzidas pelos fotógrafos do quadro local e que, na maioria dos
casos, são fornecidas por colaboradores, assessoria de imprensa ou pessoas interessadas na
divulgação da imagem; (4) fotos não identificadas: são aquelas fotografias que não receberam
crédito de autor ou outra referência qualquer. Com relação a esta variável, mesmo com a
redução do número geral de fotografias após a implementação da nova linha editoria (já
comentado anteriormente), houve uma manutenção da participação destas quatro categorias
no conjunto total das fotografias editadas. Assim, continuamos a perceber em “A Tarde” uma
maior participação de fotos locais (em média, 53,62% das fotos totais) e, com uma presença
bastante reduzida, temos as imagens não creditadas, com a menor participação entre as quatro
categorias — 4,85% das imagens totais.
tamanho médio das fotografias: sobre este parâmetro, procuramos perceber o tratamento
dado ao tamanho das imagens, pois isto determina, juntamente com outros fatores, a
importância que tem o fotojornalismo dentro de um periódico impresso. Se por um lado o
número de fotografias por edição diminuiu, por outro lado o tamanho médio das fotografias
aumentou após as reformulações editoriais em “A Tarde” — enquanto o tamanho médio das
imagens fotográficas do primeiro período foi de 140,30 cm2, no segundo período esta média
cresceu para 158,30 cm2. Parece uma alteração pouco expressiva, mas quando analisamos este
parâmetro apenas na primeira página, percebemos que a mudança foi aí significante: no
período anterior às alterações editorias, o tamanho médio das fotografias de primeira página
era de 174,10 cm2, este número sobre consideravelmente após a contratação de Noblat,
ficando em torno de 409,75 cm2
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Observando estes dados  que privilegiam as características quantitativas do discurso
fotojornalístico de “A Tarde” , podemos constatar que a nova linha editorial deste
periódico tende a ser muito mais econômica em relação ao material fotojornalístico.
Considerando a relação entre imagens em preto e branco e em cores, constata-se que após a
contratação de Noblat (e sua nova proposta para o jornal) não houve grande variação,
mantendo-se a proporção entre os dois tipos de imagem. Esta tendência também é observada
quando verificamos a proveniência das fotografias editadas, onde manteve-se a relação entre
as quatro categorias analisadas.
É importante ressaltar que não estamos afirmando (pelo menos não neste momento da
pesquisa) que houve qualquer mudança no posicionamento do suporte com relação ao seu
discurso fotojornalístico, nem mesmo chegamos a afirmar que tal diminuição no número de
fotografias de imprensa significa alguma forma de reduzir a importância do dado visual da
informação jornalística.
Qualquer afirmação neste sentido demandaria uma análise qualitativa do
posicionamento discursivo deste suporte em relação ao trato com as imagens de imprensa e
esta não foi a intenção desse levantamento preliminar. A partir deste dados, pretendemos tão
somente observar alguns elementos relevantes à análise do fotojornalismo — que nos
orientam a compreensão da rotina produtiva deste periódico —, mas que não nos permitem,
isoladamente, obter conclusões a respeito da produção de sentido no fotojornalismo e do
posicionamento discursivo de “A Tarde”. O que é possível, a partir desse dados, é verificar a
importância que há na participação das agências de fotografias, quais os temas (e editorias)
privilegiados pela imagens em cores, onde se encontram as contribuições das imagens de
divulgação e quais os casos em que as fotografias não recebem a menção do autor, entre
outras informações (estes pontos aqui citados serão discutidos mais detidamente mais a
frente).
Desta forma, cabe-nos proceder uma análise (sob uma perspectiva discursiva) que
aponte alguns traços do posicionamento discursivo do jornal “A Tarde”. Como evidencia
Veron, pretendemos buscar algumas características que se repetem sistematicamente no
discurso fotojornalístico do suporte, verificando as alteração que aconteceram entre os dois
momentos que compõe o corpus em questão. Entre outros fatores, preocupa-nos observar os
seguintes pontos: os traços discursivos que caracterizam as fotografias de primeira página; o
jogo de sentido estabelecido entre texto e imagem nas fotografias de primeira página; a
relação entre as fotografias de primeira página e as demais imagens da reportagem, editadas
junto com a matéria; a relação entre as três categorias de análise da tipologia estabelecida no
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capítulo anterior (focalização, enquadramento e panorama simbólico); em que editorias as três
categorias aparecem com mais freqüência; a contribuição dos elementos formais da imagem
na produção de sentido do fotojornalismo presente no periódico — sempre considerando as
possíveis alterações entre os dois momentos que formam o período analisado.

5.5 AS FOTOGRAFIAS DE PRIMEIRA PÁGINA E O POSICIONAMENTO
DISCURSIVO DO JORNAL “A TARDE”

Pretendemos, a partir deste momento, desenvolver uma análise acerca do
posicionamento discurso de “A Tarde”, evidenciando a contribuição dada pelo material
fotojornalístico editado em suas páginas. Além disso, pretendemos destacar as mudanças e as
diferentes características presentes na linha editoria deste periódico, implementadas a partir da
presença do jornalista Ricardo Noblat.
Torna-se pertinente destacar que nossa proposta intenciona apontar alguns traços
marcantes no posicionamento discursivo deste suporte na dimensão de sua produção
fotojornalística (privilegiando suas imagens de primeira página). Dado o corpus estudado —
as edições que compõem o período de um ano —, não nos é possível desenvolver uma análise
que dê conta do contrato de leitura proposto pelo “A Tarde”, pois, conforme Verón (1983),
para delinearmos o contrato desenvolvido por um suporte qualquer é necessário um estudo
que cubra um período mínimo de dois anos. Além deste fator, uma análise que concentre sua
atenção em um determinado aspecto do discurso global do suporte — deixando outros
aspectos em segundo plano —, não permite outra coisa senão evidenciar traços de um
posicionamento discursivo, visto que o contrato de leitura se estabelece em várias dimensões
do discurso do suporte.
Então, estruturamos nossa análise de forma a evidenciar alguns traços do discurso
fotojornalístico que caracterizam o posicionamento discursivo de “A Tarde”, tendo em vista
também observar as alterações ocorridas entre os dois momentos que formam o período
analisado. Para tanto, tomaremos determinados aspectos das imagens fotojornalísticas de
primeira página — já comentados na seção anterior —, sempre destacando as diferenças
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(quando estas existirem) observadas antes e após a implantação da novo tratamento editorial,
conforme veremos a seguir:
A importância de estudar as imagens fotográficas editadas na primeira página de um
jornal diário é explicada, entre outros fatores, pela sua importância na apreensão da atenção
do leitorado. Ou seja, a primeira página de um jornal impresso determina o primeiro contato
(e talvez único) que o leitor tem com aquilo que o periódico põe em relevo e destaca em
determinada edição. Desta forma, encontramos aí a síntese do posicionamento discursivo
assumido pelo suporte junto ao público leitor e em relação aos demais jornais impressos
concorrentes.
Nesta perspectiva, o discurso fotojornalístico assume uma função de extrema
importância: além de garantir a dimensão visual da informação jornalística — própria das
imagens constituídas pelo dispositivo fotográfico —, o fotojornalismo é responsável também
por despertar o interesse e atrair a atenção do leitorado, que muitas vezes tem que optar pela
compra deste ou daquele periódico.
Com isso, queremos dizer que a primeira página tem uma participação fundamental na
dimensão concorrencial dos periódicos impressos, além de trazer a síntese das notícias
presentes naquela edição e, ainda, a síntese de seu posicionamento discursivo.
Esta dimensão concorrencial — que se origina na disputa pela preferência do leitor —,
tem repercussões no próprio processo de edição da primeira página, uma vez que esta é
desenvolvida considerando o fato de ser estampada em bancas de jornal e outros pontos de
venda. Assim, as imagens fotográficas presentes nesta seção do impresso participam de
alguma forma na disputa pela atenção (e preferência) do público leitor.
Especificamente no jornal “A Tarde”, percebemos que as imagens de primeira página
seguem esta tendência geral, onde o discurso fotojornalístico esta fundamentado em três
características: (1) acentuado interesse nas questões regionais e locais, (2) critério de edição e
seleção de imagens que prioriza a dramaticidade e o impacto visual do discurso
fotojornalístico e (3) presença expressiva de fotografias do tipo “focalização”.
Em relação ao item (1), a análise permitiu-nos constatar um traço marcante do
discurso global de “A Tarde”: o periódico privilegia os temas de interesse local (e regional) e
em suas imagens de primeira página há uma incidência forte de fotografias pertencentes à
editoria “Local”.
A partir do corpus estudado, foram analisadas aproximadamente 180 fotografias de
primeira página, sendo que, no período que antecede a chegada de Noblat, 91% das edições
têm em sua primeira página fotografias da editoria “Local” e de todas as imagens fotográficas
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presentes nesta parte do periódico, 26% provenientes desta editoria. Além destes dados, é
importante lembrarmos que uma parcela considerável das demais fotografias veiculadas na
primeira página de “A Tarde”, mesmo pertencendo a outras editorias, trazem notícias de
interesse e foco em questões locais e regionais, como é o caso de algumas imagens sob a
rubrica de “Polícia”, “Economia”, “Caderno 2”, “Turismo”, “Fim de Semana” e outras.
Já no período posterior à contratação do jornalista Ricardo Noblat — período que
incorpora uma série de reformulações editoriais —, percebemos a mesma tendência em trazer
na primeira página matérias de interesse local, quase sempre pertencentes a editoria “Local”.
Entretanto, mesmo havendo a manutenção desta característica, a nova linha editorial irá
trabalhar na primeira página com uma quantidade menor de fotografias da editoria em
questão: a quantidade de edições que têm estas imagens na primeira página cai para 65%,
aproximadamente, e a incidência de tais fotografias, dentro do número total de imagens de
primeira página, mantém-se praticamente a mesma, com 27,7%. Sobre este aspecto,
observamos, ainda, que o novo direcionamento editorial dá prioridade a imagens de editorias
como “Política”, “Nacional” e “Internacional”, por exemplo.
Além do aspecto acima discutido, temos o item (2), que se refere ao critério
empregado para edição e seleção das fotografias veiculadas na primeira página. Para a análise
desta questão, procedemos uma avaliação do conjunto de imagens veiculadas para as matérias
de primeira página. Buscamos, assim, apontar as características — estamos nos referindo aqui
aos elementos formais da imagem fotográfica — que se mostram constantes na relação entre
as fotografias de primeira página e aquelas editadas junto à matéria jornalística, na parte
interna do periódico. Ou seja, buscamos os elementos da imagem que determinam o critério
de escolha das fotografias de primeira página, dentro de um conjunto de imagens editadas
para veiculação.
Então, a partir desta análise, constatamos que as características que determinam quais
fotografias estão aptas à primeira página são: o impacto visual e a dramaticidade estabelecidas
pela imagem fotográfica. Além disso, é importante destacar que tais características são
valorizadas nos dois momentos que compõem o corpus — antes e depois das reformulações
editoriais.
Sobre o efeito de sentido dado pela dramaticidade da imagem, encontramos aqueles
casos em que a relação fotografia/ texto conduz a interpretação para uma produção de sentido
que destaca a fragilidade social e humana, como podemos perceber nos três casos analisados a
seguir:
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Primeiramente, temos a imagem colorida do repórter fotográfico Arestides Baptista
(figura 11), sobre um acidente automobilístico com vítimas fatais, na BR – 324, veiculada na
primeira página da edição de 17/08/02. A fotografia, localizada na metade superior da página,
mostra-nos, em plano médio, quatro homens sobre as ferragens de um automóvel, tentando
remover partes do carro, na intenção de encontrar objetos pessoais das vítimas. Evidenciando
o esforço físico desenvolvido pelos atores da cena —, a fotografia é acompanhada de uma
legenda que enfatiza e delimita a interpretação da imagem, conforme lemos a seguir: “Amigos
das vítimas do acidente na BR – 324 reviraram o veículo acidentado, em busca de
documentos e pertences pessoais”.
Percebemos, com isso, a partir da relação entre imagem e texto, a ênfase em um efeito
de sentido dramático. Da parte da imagem, encontramos as ferragens de um carro — que
apresentam algumas manchas de sangue —, sendo removidas por três homens. Ainda na
dimensão da imagem, percebe-se claramente o esforço físico destes homens em função da
disposição de seus corpos e pela tensão muscular nítida (devidamente focalizada) na imagem
feita em um plano não muito aberto; o “recorte” desta fotografia deixa clara a intenção dos
editores de imagem, quando percebemos os cortes laterais e o superior bem rentes às figuras
humanas, de maneira a permitir uma maior ampliação dos elementos internos da cena e,
consequentemente, um destaque maior destes detalhes.
Ainda sobre este exemplo, da parte do texto (a legenda), temos a indicação da
instância dêitica de pessoa — que seria impossível se dependêssemos apenas da fotografia —,
a partir do seguinte fragmento: “Amigos das vítimas do acidente...”, que acentua
dramaticidade do discurso fotojornalístico. Tal é a importância deste efeito de sentido, que a
fotografia editada junto a esta matéria (anexo J) não possui a mesma ênfase, tendo seu
impacto dramático reduzido consideravelmente.
No segundo exemplo, encontramos a imagem fotográfica colorida da agência Futura
Press (figura 12), sobre os delizamentos e alagamentos ocorridos em Angra dos Reis (RJ), em
decorrência de fortes chuvas, veiculada na primeira página da edição de 10/12/02. A
fotografia traz, localizada na metade superior da página, em plano aberto, um deslizamento de
terra que destruiu algumas casas, deixando espalhados móveis, eletrodomésticos e outros
pertences das famílias, que ficaram desabrigadas.
Alguns elementos da cena evidenciam (e conotam) a fragilidade e o desamparo das
famílias atingidas: brinquedos e móveis espalhados e destruídos; destroços das casas (tijolos,
telhas, pedaços de paredes, etc.); a presença, na parte inferior da imagem, de um fluxo forte de
água que aponta para o perigo de novos acidentes; um conjunto de oito pessoa situadas no
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FIGURA 11 – PP 01- 17/08/02
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FIGURA 12: PP 02 - 10/12/02
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canto superior direito do quadro, que, estáticas, contemplam o acidente; e dois homens — um
dentro do fluxo de água e outro em sua margem —, que caminham com dificuldade no local.
Neste exemplo, é importante observarmos o jogo de sentido desenvolvido na relação
entre a fotografia de imprensa e sua legenda. A imagem — feita em plano aberto —, enfatiza
duas idéias: a força da natureza — que fica clara pelo rastro de destruição deixado pelas
chuvas —, e a fragilidade humana — presente na impotência e passividade do grupo reunido
no canto superior direito da fotografia e pela dificuldade com que os dois homens, localizados
no centro do quadro, caminham entre os destroços e a água.
Com relação ao texto que acompanha a fotografia, percebemos que a legenda traz as
mesmas idéias presentes na cena, como podemos ler a seguir: “A fortes chuvas provocaram
desabamentos e 36 mortes já foram constatadas pela defesa civil de Angra dos Reis; 50
pessoas continuam desaparecidas”. Nesta legenda, não encontramos o ser humano enquanto
ator ativo no acontecimento, mas é a chuva que toma a ação — “As fortes chuvas provocaram
desabamento...” —, enquanto os atores humanos assumem um lugar passivo no discurso
fotojornalístico, como podemos perceber neste fragmento da legenda: “...50 pessoas
continuam desaparecidas.”.
De maneira parecida com o exemplo anterior, na imagem interna que acompanha esta
matéria (anexo L), encontramos uma fotografia que mostra a destruição causada pelas chuvas,
mas que tem seu recurso dramático bem reduzindo em relação à imagem da primeira página,
haja vista a supressão do elemento humana e sua fragilidade.
No terceiro e último exemplo desta característica do discurso fotojornalístico de “A
Tarde”, encontramos a imagem colorida feita por Manu Dias (anexo M), veiculada na
primeira página da edição de 06/05/03. Também localizada na metade superior da página, esta
fotografia mostra o cômodo de uma casa invadido pelas águas da chuva, onde alguns móveis
(sofá, mesa, fogão e outros) da residência estão danificados pela água. Na porção superior do
quadro, ao centro, há um rapaz que olha em direção à câmera, enquanto mexe em uma panela
sobre o fogão.
Aqui, o recurso à dramaticidade através da fragilidade social/ humana também opera
na produção de sentido. Diversos elementos próprios da fotografia contribuem nesta intenção.
Entre eles, podemos destacar o nível da água, que é realçado pelas pernas do rapaz,
parcialmente submersas. Mesmo não tendo o mesmo destaque, podemos citar outros
elementos da imagem que acentuam a idéia de vulnerabilidade e fragilidade humanas: móveis
empilhados, precariedade do revestimento interno da casa, sofá danificado, entre outros.
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Acompanhando a imagem, localizado em sua parte inferior — à maneira de uma
legenda —, existe um texto que traz algumas informações sobre o acontecimento, ao mesmo
tempo que orienta a interpretação da fotografia. Neste texto, percebemos a mesma abordagem
vista no exemplo anterior, que põe a força das chuvas como o ator ativo, enquanto os atores
humanos assumem um lugar passivo no interior do discurso, como podemos ver nos dois
fragmentos a seguir: (1) “As chuvas do fim de semana causaram estragos também em Simões
Filho, onde a casa de Augusto Silva (foto) foi uma das muitas alagadas...” e “... o Rio Subaé
subiu mais de cinco metros, deixando um rastro de destruição e causando a morte de um
rapaz.”.
Seguindo ainda a tendência, temos, juntamente com a matéria, na parte interna do
jornal, um conjunto de quatro fotografias em preto e branco

(anexo N), onde podemos

perceber o mesmo traço definidor da primeira página, presente nos dois exemplos
anteriormente discutidos: o impacto visual e a dramaticidade dada pelo poder invasivo e
destrutivo das águas da chuva, que acentua a fragilidade do elemento humano.
Além da dramaticidade alcançada pela discursividade das imagens de imprensa (sua
relação imagem/ texto e suas relações cotextuais, contextuais e intertextuais), um outro
aspecto sistemático foi observado na relação entre a fotografia de primeira página e as
fotografias que acompanham as matéria (na parte interna do jornal), funcionando como
critério de seleção para a escolha das imagens de primeira página. Trata-se, como falamos
anteriormente, do impacto visual desencadeado por estas fotografias.
Considerando que a grande maioria das imagens de primeira página pertence à
categoria que denominamos focalização (questão a qual retornaremos mais à frente) — aquela
categoria de imagens que desencadeia um efeito de sentido direcionado para o núcleo do
acontecimento empírico, para o fato estrito representado pela imagem —, nossa análise
constatou que o impacto visual, muito comum neste tipo de fotografia, é utilizado pelo jornal
“A Tarde” no objetivo de despertar a atenção do leitorado. Neste caso, os elementos de que o
periódico faz uso para acentuar o impacto visual são alguns daqueles recurso utilizados para
realçar a representação da ação na imagem fotográfica, discutidos no capítulo anterior. Entre
os mais encontrados — aqueles que se repetem sistematicamente —, podemos citar a fixação
do movimento, o realce da expressão facial e a organização e seleção do enquadramento,
conforme observamos nas imagens de primeira página analisadas a seguir:
A fixação da imagem, conforme já comentamos, é o recurso que se faz à paralisação
do movimento na imagem fotográfica, também conhecido como “congelar” o movimento.
Trata-se da captura da imagem durante um tempo muito curto, de maneira a termos a
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impressão de que os objetos que se movimentavam na cena estão parados no momento em
que o disparador é acionado. Ou seja, estamos nos referindo a um recurso estritamente
técnico, mas que adquire um sentido (estético) na relação entre imagem e leitor.
Um bom exemplo de como “A Tarde” emprega a fixação do movimento para acentuar
o impacto visual de uma fotografia é a imagem colorida de Gildo Lima, editada na primeira
página, em 01/03/03, a respeito do carnaval alternativo de Salvador (figura 13). Neste caso, a
própria composição da página já favorece o destaque da imagem, uma vez que as duas outras
fotos têm tamanho e localização extremamente reduzidos. A fotografia, localizada na parte
central superior da página, mostra-nos, no primeiro plano, três artistas desfilando pelas ruas
do Pelourinho, com seus corpos totalmente pintados de tinta prata metálica. A cena, que
apresenta uma composição simétrica, traz no segundo plano um grupo de mulheres
fantasiadas, com um plano de fundo que — , valendo-se do repertório do leitor —,
rapidamente é associado ao centro histórico do Pelourinho.
Esta fotografia — um exemplo da categoria de focalização —, ganha em impacto
visual não apenas pela fixação do movimento, mas também pela expressão facial intensa dos
três artistas em primeiro plano. Entretanto, é realmente a sensação de movimento que confere
poder à imagem: temos o contraste entre a cor da tinta que pinta os atores em relação às cores
dos demais elementos da cena; a disposição dos braços e pernas dos atores — ou seja, a
escolha de um momento exato para a captação da fotografia —; e a tensão dos músculos dos
personagens do primeiro plano, onde podemos perceber com certa facilidade a intensidade da
ação e do movimento.
Por outro lado, quando observamos as fotografias que acompanham a matéria (anexo
O), logo nas páginas dois e três do primeiro caderno, vemos que estas características acima
não se mostram presentes, ou, quando muito, são bem menos intensas. Nas três imagens que
estão junto à matéria, apenas uma faz uso deste recurso, mas não traz a dimensão do fato
trabalhado na primeira página e não possui o mesmo impacto visual.
Outro caso em que percebemos o recurso à fixação do movimento para acentuar o
impacto visual de fotografias de primeira página está na edição de 14/10/2002 (anexo P).
Aqui, temos duas imagens da editoria “Esporte”: uma sobre a conquista do Campeonato
Mundial de Vôlei, da agência de notícias AFP (Agence France-Presse), e outra sobre a vitória
da equipe do Bahia sobre o time Atlético, feita pelo repórter fotográfico Carlos Santana,
ambas em cores. Situadas na parte superior da primeira página, as duas fotos, lado a lado, são
os elementos visuais de maior destaque.
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FIGURA 13: PP 04 - 01/03/03
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A fotografia da equipe masculina de vôlei mostra-nos, no primeiro plano, o jogador
Nalbert no momento de comemoração da vitória e, no segundo plano, é possível vermos o
jogador Giba. No plano de fundo, já bastante desfocadas, estão a arquibancada e as pessoas
que assistem ao jogo. Acentuada pela falta de nitidez do plano de fundo e pela escolha exata
do instante de captação da imagem — onde vemos os braços estendidos dos jogadores em um
momento intenso de comemoração —, a movimentação emocionada dos atores do discurso
torna-se o centro da atenção visual do leitor da imagem. Além disso, a aproximação do
enquadramento, nem sempre possível neste tipo de situação, traz mais força à fotografia e à
página.
Na outra foto, que mostra a vitória da equipe do Bahia, temos, no primeiro plano, um
grupo de três jogadores, comemorando o desempenho do time. Da mesma maneira que na
imagem anterior, aqui o plano de fundo também encontra-se desfocado, de forma a concentrar
a atenção do leitor na ação dos jogares e outros elementos da cena, como expressão facial e
disposição de braços e pernas, que atuam de forma mais discreta no impacto visual da
imagem.
Se atentarmos para o conjunto total das imagens destas matérias, incluindo as
fotografias internas, perceberemos que estas imagens de primeira página seguem a tendência
do periódico, quando se trata do critério de edição das suas fotografias. O impacto visual é um
dos aspectos prioritários, sendo deixadas as outras imagens, as menos intensas, para as
páginas internas. Isto fica claro quando analisamos as fotografias internas da equipe
masculina de vôlei (primeira página do caderno de esportes) e a imagem do jogo do Bahia
(página três do caderno de esportes). Neste último caso, temos uma fotografia (anexo Q), em
preto e branco, de três jogadores da equipe, no primeiro plano, com uma arquibancada
praticamente vazia, no plano de fundo. Mesmo sendo uma imagem de focalização sobre o
mesmo evento, a falta de alguns recursos da imagem de capa faz com a fotografia não tenha o
mesmo impacto visual, embora esteja editada em um tamanho maior que a imagem da
primeira página.
Além da fixação do movimento, outro recurso também é bastante usado por “A
Tarde”: o realce da expressão facial. Conforme já discutimos no capítulo anterior, o destaque
da expressão facial dos atores do discurso fotojornalístico é um dos meios utilizados para
acentuar um efeito de sentido que destaque o movimento (e ação narrada) e que,
consequentemente, concentre a interpretação no fato imediato da representação. A seguir,
caracterizando seu posicionamento discursivo deste periódico, temos três exemplos de como o
recurso em questão é empregado:
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Primeiramente, temos uma fotografia em cores do repórter fotográfico Roberto
Stuckert Filho (anexo R), para a agência de notícias O Globo, veiculada na primeira página da
edição de 18/12/2002. Esta imagem traz, em plano fechado, o presidente do Partido dos
Trabalhadores, José Genoíno, aproximando-se da senadora Heloisa Helena. A imagem, que
não traz nenhuma referência de lugar ou tempo, deixa claro (apenas para os leitores que já
compartilham deste saber) apenas a identidade dos dois atores do discurso visual. Trata-se de
uma fotografia em que o Genoíno segura o rosto da senadora, enquanto esta apoia sua mão
direita nas suas costas. Devido ao enquadramento empregado pelo fotógrafo — um plano vai
da cabeça a pouco abaixo dos ombros —, e pelo fundo neutro da cena — um fundo totalmente
negro, que não permite a localização espacial do acontecimento, temos a atenção do leitor
atraída para a expressão facial das duas figuras públicas.
Além de não facilitar a interpretação com dêiticos de espaço e tempo (o que é bastante
comum no caso da imagem fotográfica), a cena não dá muitos elementos para o leitor
interpretar a ação e o acontecimento. Genoíno e Heloisa Helena podem estar se aproximando
para um beijo, podem estar tendo uma conversa ao “pé do ouvido” ou nenhuma dessas
suposições. Enfim, a imagem não possui muitas referências para a ancoragem do enunciado.
Somente uma interpretação que articule o discurso fotojornalístico em questão com outros
discursos (uma notícia de rádio, uma matéria no telejornal da noite anterior, por exemplo), em
uma relação interdiscursiva, pode garantir alguma produção de sentido que realmente tenha a
ver com o acontecimento noticiado nesta primeira página. Para reduzir a polissemia desta
imagem, o texto que acompanha a fotografia — à maneira de uma legenda, porém bem mais
extenso — informa-nos acerca do que ocorreu: “O presidente do PT, José Genoíno, consola a
senadora Heloisa Helena, da ala radical do partido, convencida a não participar da sabatina
do Senado ao ex-banqueiro (foi presidente do BankBoston) Henrique Meirelles, indicado
para presidir o Banco Central...”.
Já na página nove do mesmo caderno, acompanhando a matéria, temos uma fotografia
editada de forma a termos apenas o rosto de Henrique Meirelles (anexo S), provavelmente
feita durante a sabatina no Senado. Esta imagem, apesar de trazer um rosto em plano
aproximado, não carrega o mesmo impacto da fotografia de primeira página, pois não tem a
tensão da expressão facial e a conotação (de um beijo), conforme vemos no quadro de Heloisa
Helena e José Genoíno. Por mais que a imagem fotográfica de Meirelles mostre ao leitor um
rosto em seus detalhes, a expressão do presidente do Banco Central não demonstra emoção
forte ou tensão — mas apenas indica que está falando e gesticulando —, como é bem comum
neste tipo de imagem de imprensa. A legenda que acompanha a fotografia também não traz
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elementos que agreguem tensão ou carga emocional ao discurso, apoiando, assim, a tendência
expressa através da imagem: “Ex-banqueiro pregou a necessidade da estabilidade dos
preços”.
No segundo caso, podemos analisar a fotografia em cores do repórter fotográfico
Ricardo Brasileiro, editada na primeira página de 09/01/2003 (figura 14). Impressa na porção
superior da página, logo abaixo do nome do jornal, a imagem mostra-nos, em um plano
fechado, um agrupamento de pessoas, portando documentos que parecem ser carteiras de
identidade.
De acordo com o enquadramento proposto pela edição de imagens, vemos
principalmente os rostos das pessoas, que parecem esperar algum tipo de atendimento do
serviço público. Apesar da extensa área de nitidez da imagem (grande profundidade de
campo), podemos destacar três pessoas no meio da aglomeração. Estas pessoas destacam-se
não apenas por que estão no centro da fotografia, mas pelo tamanho que de suas imagens —
aparentam ser maiores que aquelas pessoas que estão mais distantes —, e, principalmente, por
serem as únicas expressões faciais que interagem com o co-enunciador do discurso — por
estarem olhando em direção à câmera, parecem ter consciência da presença do leitor, e,
consequentemente, instalam o co-enunciador participativo. Suas expressões mostram um certo
descontentamento com a situação e parecem esperar alguma reação ou ajuda daqueles para
quem olham.
Indo ao encontro do efeito de sentido proposto pela imagem — e de certa forma o
completando —, a legenda, no pé da fotografia, delimita a interpretação do leitor (função de
fixação, em Barthes) e oferece alguns elementos que acentuam a noção de desgaste e
dificuldade a que estão sujeitos os ator do discurso: “As filas para cadastramento dos vales
aumentam diariamente, num desrespeito às famílias, e já estão sendo exploradas por
‘cambistas’ de vaga”.
Analisando a imagem que acompanha a matéria — na página três do mesmo caderno
(anexo T) —, podemos perceber a tendência de “A Tarde” para a seleção de fotografias de
primeira página, onde são priorizadas aquelas de maior impacto visual. Caracterizando o
tumulto e a situação humilhante das pessoas que necessitam dos vales, vemos a imagem em
preto e branco do repórter fotográfico Arlindo Félix, que nos mostra a multidão a espera do
cadastramento. E, reforçando o sentido da fotografia, há a legenda: “Pessoas chegam a ficar
quase dois dias na fila para se cadastrar no benefício”. Esta imagem, por mais expressiva
que seja, não possui o mesmo apelo e impacto visuais da anterior: não há aqui nenhum
elemento humano que sobressaia no meio da multidão; a imagem possui muitos elementos
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FIGURA 14: PP 07 - 09/01/03
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visuais nítidos, dispersando o olhar do leitor; não há uma ação ou grande movimentação que
dê força à representação do acontecimento; e, por fim, o enquadramento não favorece o
surgimento de um ponto que se destaque no todo da imagem, o que facilitaria a leitura e
atrairia o olhar do espectador da imagem.
No terceiro e último caso, temos uma fotografia em cores do repórter fotográfico
Awad Awad, da agência de notícias AFP (Agence France-Presse), editada na parte superior
da primeira página, em 05/02/03 (anexo U). A imagem mostra-nos um exército em marcha,
durante um desfile militar. Em um plano fechado e através do ponto de vista assumido pelo
fotógrafo, a cena destaca a perspectiva formada pela linha de combatentes e, logo no primeiro
plano, percebemos a presença de um homem, aparentando ter mais idade que os demais
soldados.
Fora a idade aparente, este homem se destaca entre demais soldados pelo contraste de
sua roupa clara, ao lado do uniforme verde escuro dos outros. Além disso, seu rosto está no
centro de percepção da imagem e sua expressão facial é a única que está totalmente visível —
as outras faces estão encobertas pelas armas ou fora de foco, devido a pouca nitidez da
imagem (pequena profundidade de campo).
A única expressão facial em destaque na fotografia (a do homem idoso), está marcada
pela tensão e vigor do esforço do exercício militar, reforçando a idéia do título da matéria: “A
poucos dias da guerra...” E delimitando a interpretação da imagem temos a seguinte legenda:
“um exército de aproximadamente 50 mil iraquianos desfilou ontem pelas ruas de Mossul, no
norte do país, numa demonstração de força frente à ameaça dos EUA” .
A discursividade estabelecida pelas relações entre a imagem e os textos verbais
reforçam a idéia de tensão e expectativa ante a ameaça de guerra. Mesmo que as imagens
ligadas à matéria (anexo V), na parte interna do jornal, tenham a representação do movimento,
não possuem o impacto visual equivalente ao desta imagem de primeira página, pois seus
enquadramentos são abertos demais, perdendo, com isso, sua força e expressividade. Isto,
então, justifica, dentro da tendência de escolha das imagens de primeira página, a opção feita
neste caso.
E, por fim, temos o último recurso sistemático que “A Tarde” utiliza para acentuar o
impacto visual de seu discurso fotojornalístico de primeira página: a seleção e organização do
enquadramento. A seguir vemos a maneira como este periódico faz uso do recurso.
Inicialmente, encontramos a fotografia em cores do repórter fotográfico Geraldo
Ataíde (figura 15), veiculada na edição de 22/05/2003, impressa na parte superior da página.
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FIGURA 15: PP 09 – 22/05/03
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Com a manchete “Rodoviários decretam greve”, a imagem mostra-nos, em plano aberto, uma
das avenidas da cidade de Salvador, interditada pela manifestação dos rodoviários.
Aqui, o impacto da cena não é, conforme nos exemplos anteriores, garantido pelo
quadro fechado (condição praticamente necessária para o realce da expressão facial), mas pelo
plano aberto e o efeito visual de multidão presente na fotografia. Assim, em vez de haver um
elemento que se destaque, a própria imagem de conjunto, representada pelo grupo de
manifestantes, confere à fotografia o impacto visual necessário para ser editada na primeira
página.
Mesmo havendo uma extensa área de nitidez (grande profundidade de campo),
dispersando o olhar do leitor, a fotografia ainda é de fácil leitura, pois trata-se de uma imagem
padrão, um estereótipo das cenas de manifestação de trabalhadores — ou seja, o leitor não
precisa se ater a muitos detalhes visuais para produzir uma interpretação adequada. Em um
jogo interdiscursivo, conseguimos rapidamente atribuir sentido à manifestação de
trabalhadores, entre outros motivos, pelo elemento visual cromático (dado pelas bandeiras
vermelhas espalhadas na aglomeração), pela faixa trazendo a inscrição “Reajuste salarial”
(no canto esquerdo inferior da fotografia) e pelo carro de som (no canto direito superior do
quadro). Estes elementos, coerentemente articulados, facilitam a produção de um sentido
plausível.
Isso não quer dizer que a fotografia prescinda de um texto que oriente sua
interpretação. Como podemos ver na legenda a seguir, o texto determina uma fixação dêitica:
“Cerca de três mil rodoviários fizeram uma passeata, ontem, das Sete Portas até a Estação
de Transbordo da Lapa, causando engarrafamentos no centro de Salvador entre 16 e 18
horas”. Vemos, assim, a legenda confirmar o sentido proposto pela imagem, garantindo a
fixação das instâncias de pessoa, espaço e tempo.
E confirmando a perspectiva apontada nos exemplos anteriores, a imagem que
acompanha a matéria (na página três do mesmo caderno) não possui o mesmo impacto visual
da fotografia selecionada para a primeira página. A imagem produzida por Manu Dias (anexo
X) não tem a mesma força, por que, entre outros motivos, trata-se de um plano aberto, onde
não há o impacto visual do conjunto, da aglomeração humana, nem outros elementos ou
fatores de composição que despertem o interesse do olhar.
O segundo exemplo traz a ênfase do impacto visual em função do enquadramento mais
aproximado, diferentemente da imagem anterior. O que confere intensidade à fotografia em
cores (de autor não identificado), editada na primeira página de 20/04/2003 (anexo Z), é o
destaque dado ao buraco no asfalto — no primeiro plano de cena —, em função do
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enquadramento e ponto de vista assumido pelo fotógrafo. Isso é confirmado quando
localizamos, no plano de fundo da fotografia, um ônibus, que, em função da sua distância e da
perspectiva da imagem, parece ser menor que o próprio buraco e os cones de sinalização no
asfalto. Certamente — em função de seu conhecimento empírico do mundo —, o leitor não
interpretará a cena com esta distorção; não atribuirá aos objetos representados uma proporção
inadequada, mas o efeito produz o impacto visual adequado (e necessário) para que a
fotografia esteja apta a ser editada na primeira página.
Reforçando e orientando a interpretação da imagem, manchete e legenda dão a fixação
adequada ao efeito de sentido proposto pelo discurso fotojornalístico. À manchete cabe a
ancoragem da instância espacial — “Perigo na BR – 324” —, e na legenda encontramos a
determinação das instanciais dos atores do discurso — “Os motoristas devem ficar atentos,
porque o asfalto está cedendo em vários pontos...” —, enquanto a fixação temporal é
garantida pelo sentido global do discurso e por trechos do texto da matéria “Até ontem no
início da tarde, nenhuma medida adicional de segurança...”.
Ao analisarmos cuidadosamente a imagem que acompanha a matéria (anexo AA), é
possível perceber a importância que assume, no interior do discurso fotojornalístico, o ponto
de vista da captação da fotografia. Por uma mudança sutil no posicionamento do fotógrafo, a
imagem perde consideravelmente a distorção que garante ao buraco no asfalto e aos cones de
sinalização a imponência, que, no sentido global do discurso, favorece a noção de perigo e
risco a que estão sujeitos os motoristas que trafegam pela BR – 324.
Outro exemplo oportuno com relação à organização e seleção do enquadramento é a
fotografia colorida do repórter fotográfico Ed Ferreira (anexo BB), da Agência Estado,
editada na parte superior da primeira página, em 12/03/2003. Nesta imagem, em um plano
aberto, vemos o senador Antônio Carlos Magalhães, na lateral direita do quadro, em pé,
aparentando estar parado. Formando uma diagonal dentro da imagem, há uma bancada, que
situa a cena no Congresso Brasileiro.
A imagem, feita a partir de uma ponto superior, retira Antônio Carlos da posição de
imponência, que estamos acostumados a vê-lo, para situar o senador em posição inferior e
estática, visto de cima para baixo. Mantendo uma relação de coerência com a imagem, a
matéria comenta a suspeita de grampos ilegais que recai sobre Antônio Carlos Magalhães,
como podemos perceber na seguinte manchete, editada dentro do quadro da fotografia:
“Provas incriminam ACM”. Além de reforçar o sentido da manchete e da imagem, a legenda
oferece também a fixação de pessoa e tempo, neste fragmento: “O senador Antônio Carlos
Magalhães desistiu ontem de fazer seu discurso...”
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Por outro lado, na imagem que acompanha a matéria (anexo CC), temos um ponto de
vista oposto. Nesta imagem, o fotógrafo posicionou-se abaixo do fotografado, de maneira
garantir-lhe a impressão de força e poder. Trata-se do procurado da república Edson Abdon,
um dos responsáveis pelo caso. O efeito de sentido aí é o oposto e complementar à imagem da
primeira página. Enquanto vemos o senador em posição desfavorável, em função também dos
acontecimentos, o procurador, que reúne provas contra Antônio Carlos, parecer dominar a
situação, gesticulando de forma incisiva. Acentuando este efeito de sentido, temos a seguinte
legenda: “O procurado da república Edson Abdon é taxativo: ‘Já existem provas contra o
mandante’”.
Com isso, podemos compreender os critérios de “A Tarde” para a seleção das imagens
de primeira página: o que é priorizado pelo suporte e quais recursos empregados para atingir
os efeitos de sentido pretendidos. Como dissemos anteriormente, as imagens de primeira
página são marcadas pelo impacto visual e pelo vigor da informação fotojornalística, onde
encontramos principalmente as fotografias de focalização, que, pela sua própria definição,
apelam para o acontecimento imediato da representação e que, em última instância, devido à
sistematicidade de seus elementos visuais, irão dar forma ao posicionamento discursivo do
periódico, em relação ao fotojornalismo. Ou seja, a análise dos traços constantes que marcam
o discurso fotojornalístico do suporte determinam o modo com que “A Tarde” elabora e dá
forma à informação fotográfica.
É ainda importante destacar que em nosso estudo não foram observadas mudanças na
orientação editorial que o suporte implementou após a chegada do jornalista Ricardo Noblat.
Significa dizer que os critérios de seleção de imagens e os recurso visuais — os elementos
próprios da imagem fotográfica — não sofreram alterações expressivas, embora a organização
e distribuição dos elementos no espaço, a composição, tenha sofrido pequenas modificações,
conforme discutiremos à diante.

5.6 A DIAGRAMAÇÃO DA PRIMEIRA PÁGINA

Apesar de nossa análise não se ater à composição das páginas (à diagramação), é
oportuno fazermos um breve comentário sobre este aspecto do periódico, visto que há uma
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relação íntima entre a imagem fotográfica e os demais elementos visuais que compõem o
discurso do jornal impresso. Neste caso, cabe apontarmos algumas alteração entre os dois
períodos que formam o corpus.
Como discutimos anteriormente, após as modificação implantas em “A Tarde”, houve
uma nítida diminuição na quantidade de fotografias por edição, ao mesmo tempo em que as
imagens ganharam em tamanho, principalmente na primeira página. Além disso, observamos
que as fotografias de primeira página, após as implementações editoriais, tornaram-se menos
“poluídas” visualmente. Ou seja, há uma tendência, no segundo período, à seleção de quadros
com menos elementos concorrendo pela atenção visual do leitor.
Ainda no primeiro período da análise — os meses que antecedem a contratação de
Noblat —, verificamos um esquema de composição das primeiras páginas predominante, onde
a diagramação apresenta alguns padrões, não muito rígido em sua repetição. Entretanto, após
a chegada deste jornalista, o esquema observado ganha maior constância, tornando algo
sistemático na diagramação do periódico.
Este esquema de composição costuma trabalhar com três fotografias ou com três
grupos de imagens. Detalhando melhor, a primeira página de “A Tarde” possui três níveis de
informação visual (não-verbal), havendo aí a predominância da representação fotográfica,
embora esta não seja a única forma de imagem (algumas vezes é possível encontrarmos
reproduções de obras de arte, desenhos ou infografias).
Sob uma organização hierárquica, os três níveis dividem o espaço visual da página
sem, comprometimento de leitura, pois o impacto visual que causam é diferenciado. Na
maioria das vezes localizado na parte superior da página, o primeiro nível traz a imagem de
maior apelo visual da primeira página, que geralmente também tem as maiores medidas. O
tema abordado nesta matéria geralmente pertence às editorias “local”, “política”, “esporte” ou
“internacional”, e raramente encontramos matérias (e fotografias, naturalmente) sobre lazer
ou cultura.
O segundo nível de informação visual também segue com algumas das características
anteriores — temas e editorias —, mas tem impacto visual reduzido pelo tamanho da
fotografia, que também costuma ser menor. Além disso, sua localização não é tão favorecida
quanto às imagens do primeiro nível.
Por outro lado, o terceiro nível de informação visual tem dimensões bem mais
reduzidas que os níveis anteriores. Os assuntos mais recorrentes são programação televisiva,
cultura, lazer, e, algumas vezes, esportes. Caracteriza-se ainda por trazer outros tipos de
imagem e não somente fotografias — reproduções, desenho, montagens fotográficas e
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gráficos. Diferentemente do primeiro e segundo níveis de informação visual, aqui
encontramos grupos de imagens interligados por alguns recursos, como: os temas abordados,
a disposição dentro da página e elementos da diagramação (linhas de contorno, e fundos de
cores diferenciadas). Além disso, é importantes destacar que, não raro, estas imagens não vêm
acompanhadas de uma legenda, como é quase obrigatória nos primeiro e segundo níveis.
Um bom exemplo deste padrão é a primeira página da edição de 05/01/03 (figura 16),
onde encontramos três imagens fotográficas. Localizada na parte superior central da página, a
imagem de primeiro nível faz parte de uma matéria de discute a falta de leitos de tratamento
intensivo de recém-nascidos, na editoria “local”. Pertencendo à mesma editoria, a fotografia
de segundo nível está no canto inferior esquerdo e aborda a falta de infra-estrutura na
conhecida feira de São Joaquim. Por fim, no terceiro nível de informação visual, encontramos
uma fotografia (com manipulação digital) do ministro Gilberto Gil, a respeito de sua
entrevista dada ao Caderno Dois.

5.7 AS TRÊS CATEGORIAS DE IMAGENS DE IMPRENSA E O FOTOJORNALISMO
DO JORNAL “A TARDE”

Durante nossa análise, constatamos que as três categorias desenvolvidas para o estudo
das imagens de imprensa apresentam-se de forma bastante desproporcional. As imagens de
focalização — aquelas que orientam a produção de sentido para o núcleo do acontecimento
empírico —, enquadramento — as fotografias que relacionam uma imagem qualquer a uma
conjuntura ou quadro social —, e panorama simbólico — aquelas nas quais a produção de
sentido desloca a interpretação para um contexto histórico — estão distribuídas de maneira
desigual, evidenciando a tendência do posicionamento discursivo de “A Tarde” em relação a
sua abordagem fotojornalística.
A análise observou que as fotografias de focalização são a grande maioria nos dois
períodos que compõem o corpus. Em segundo lugar, de maneira bastante reduzida, estão as
imagens de enquadramento (é importantes desta que, embora não figurem em grande
quantidade na imprensa, este tipo de fotografia é constantemente contemplado em premiações
de fotojornalismo, como ocorre no Prêmio ESSO e aconteceu no World Press Photo 2003),
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FIGURA 16: DIAGRAMAÇÃO PP
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enquanto não foram encontradas fotografias da categoria panorama simbólico. No primeiro
período da análise, há aproximadamente 96% de fotografias de focalização, para apenas 4%
da categoria de enquadramento. Além disso, constatamos também que para a primeira página
são priorizadas as imagens de maior apelo e impacto visuais, o que geralmente ocorre nas
fotografias de focalização. Já no segundo período da análise, encontramos um número maior
de imagens de enquadramento — aproximadamente 9% do total —, além de haver um
crescimento também na presença destas fotografias na primeira página, conforme vemos na
edição de 02/12/03 (figura 17).
Nesta página, há três fotografias: no segundo nível de informação visual temos uma
imagem de focalização que mostra um momento de comemoração dos jogadores da equipe do
Santos. No terceiro nível, está uma fotografia reduzida, de caráter meramente ilustrativo, a
respeito do gado Girolando e a produção de leite no estado da Bahia. Em destaque, em
tamanho bem maior que as demais fotografias, vemos uma imagem pertencente à categoria de
enquadramento, do repórter fotográfico Luciano da Mata.
Esta fotografia, editada em formato vertical, refere-se à matéria sobre a seca no semiárido da Bahia. No primeiro plano da imagem, no centro, vemos um cachorro magro, com
aparência de cansado, amarrado a uma árvore seca e retorcida, característica de clima
desértico. O plano de fundo da fotografia mostra-nos vários pequenos arbustos retorcidos, que
rapidamente são analisados, dada a coerência que assumem com o restante da fotografia, em
especial com o primeiro plano — um claro exemplo de leitura da imagem em que se faz uso
do “princípio do etc”.
Além disso, esta fotografia tem elementos que a caracterizam como um estereótipo das
imagens de seca, o que torna sua leitura mais rápida e simples. Com uma composição limpa e
organizada — é importante observar que não há muitos elementos competindo pela atenção
visual do leitor —, facilmente observa-se os detalhes que marcam a sensação de sofrimento
resultante da seca: galhos retorcidos, ausência de plantas verdes, arbustos sem folhas e, em
destaque, o cachorro magro, com suas costelas bem desenhadas pelo ângulo da luz que incide
sobre o animal.
Não há na imagem a representação de algum fato ou acontecimento comentado na
matéria. Mesmo que a matéria, através de seu texto, localize algumas cidades do interior
baiano atingidas pela seca, esta fotografia não traz nenhum elemento que a relacione aos
lugares visitados. Ou seja, a fotografia poderia estar sendo trabalhada em outra matéria,
independente do que ocorre nestas cidades afetadas pela seca. Além disso, o efeito de sentido
aí presente é garantido necessariamente pela orientação dada através do texto, uma vez que
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não há a representação de um acontecimento, mas um sentido que não está presente na
imagem — o quadro social da seca e da miséria —, é a ela associado arbitrariamente.
Em relação às imagens de focalização — a grande maioria das fotografias presentes no
periódico, principalmente na primeira página —, temos diversos exemplos, como as
fotografias dos anexos J (fortes chuvas e desabamentos em Angra dos Reis), V (greve dos
rodoviários) e N (carnaval alternativo no Pelourinho). Nestes casos, a relação entre imagem e
texto jornalístico direciona a produção de sentido para o acontecimento imediato representado
na fotografia. São imagens que geralmente trazem o impacto da ação e por isso mesmo são
mais prováveis de serem editadas na primeira página de “A Tarde”, considerando aí o que é
privilegiado.
Esta tendência do periódico reforça a idéia de um fotojornalismo mais intenso,
intimamente relacionado com o acontecimento e o fato, onde cabe à imagem fotográfica as
suas funções mais tradicionais dentro da imprensa: dar ao leitor o dado visual da informação
jornalística e garantir o impacto visual necessário para sensibilizar e chamar a atenção do
leitor. Além disso, este traço do discurso evidencia um fotojornalismo que não propõe ao seu
leitor uma interpretação mais reflexiva e aprofundada, ficando no nível mais superficial da
produção de sentido: a idéia de validação e atestação dos fatos narrados.
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6 CONCLUSÃO

Do ponto de vista estritamente teórico, nosso estudo buscou contribuir para a
problemática que envolve as relações entre a fotografia e textos verbais nos suportes de
imprensa, à luz da análise de Discurso. Em sentido mais estrito, procurarmos lançar algumas
propostas que contribuam para um melhor entendimento da significação fotojornalística, sob a
perspectiva teórica do posicionamento discursivo e da noção de Contrato de Leitura.
Como evidenciamos no capítulo inicial, preocupa-nos discutir as possibilidades de
agregar à semiologia discursiva — tradicionalmente marcada pelo estudo dos textos verbais
— elementos que permitam a sua aplicação em materiais significantes de natureza não-verbal,
conforme a imagem fotográfica. Desta forma, pensamos que a nossa proposta de aproximação
dos estudos de Gombrich (com seus conceitos de estereótipo visual, princípio do etc,
projeção, ancoramento de projeção e padrão de correção) e a fundamentação teórica da
Análise de Discurso proporciona algumas ferramentas conceituais para compreendermos a
análise da fotografia de imprensa.
Com isso, é possível dar um caráter discursivo à significação dos elementos visuais
que compõem a imagem fotográfica e articulá-los com o material verbal que é parte integrante
do discurso fotojornalístico, enriquecendo, assim, a compreensão da produção de sentido nas
imagens de imprensa.
Ainda de acordo com uma perspectiva fundada nos discursos sociais, nossa análise
buscou, a partir do estudo de caso, compreender como o fotojornalismo participa do
posicionamento discursivo de um jornal impresso, conforme vimos no capítulo anterior. Este
posicionamento, caracterizado pelos traços que marcam sistematicamente o discurso de um
suporte, configura a forma com que este estabelece o seu lugar no interior do discurso. Assim,
nossa análise buscou os traços enunciativos que marcam o discurso fotojornalístico do jornal
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“A Tarde”, em um exercício comparativo entre os seis meses que antecederam as alterações
editoriais realizadas pelo Ricardo Noblat, e os seis primeiros meses após o início desta nova
linha editorial.
Antes de entrarmos na conclusão específica do estudo de caso, torna-se importante
destacar as conclusões obtidas no decorrer da pesquisa, pois, como já assinalamos, a análise
empreendida resulta de uma proposta metodológica desenvolvida a partir da evolução do
trabalho, conforme podemos ver a seguir:
No capítulo inicial, acompanhando a evolução dos estudos da imagem fotográfica,
concluímos que uma abordagem discursiva dos fenômenos da comunicação indica ser
apropriada à análise do fotojornalismo e seus processos de significação. Ou seja, considerar a
relevância não naquilo que o texto diz (uma análise de conteúdo), mas em como o texto diz,
procurando perceber seus modos de significar são, entre outros pontos, pressuposto de análise
que assumidos neste trabalho. Além disso, concluímos que é preciso indagar a significação da
imagem sob à luz das teorias da enunciação e, a partir daí, buscar no seu interior os elementos
próprios — elementos plásticos — para evidenciar o processo enunciativo da imagem
fotográfica.
Neste segundo capítulo, desenvolvemos um estudo na intenção de determinar o
fotojornalismo enquanto gênero de discurso. Para tanto, evidenciamos sua evolução desde o
surgimento da fotografia (o dispositivo) até o momento em que a imprensa passa a absorvê-la.
Com isso, concluímos que, apesar da dificuldade em determinarmos um gênero
fotojornalístico (como ocorre com outros materiais significantes), é possível delinear um
recorte mais preciso para seu estudo. Assim, o fotojornalismo carrega elementos próprios do
jornalismo impresso e também aspectos herdados da fotografia de uma maneira geral. A partir
daí, concluímos ainda que o gênero fotojornalístico tem algumas leis, tais como: a
simplicidade e limitação dos seus padrões de composição e a tematização restrita das imagens
de imprensa.
No terceiro capítulo, concentramos os esforços da pesquisa para desenvolver uma
proposta metodológica que nos permita analisar as fotografias de imprensa, considerando os
aspectos caros à Análise de Discurso e a noção de posicionamento discursivo. Durante o
percurso deste capítulo, constatamos a necessidade de promover a aproximação entre os
estudos da semiologia discursiva e as pesquisas do H. Gombrich, pois este último parece
desenvolver conceitos que contribuem para os estudo da significação da imagem,
considerando aí seus elementos internos. Desta forma, enquanto conclusão do capítulo,
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elaboramos as linhas gerais de uma proposta analítica que pretende dar conta de absorver a
significação próprias dos elementos da imagem.
Este último capítulo da pesquisa (o quarto) foi dedicado ao estudo de caso, no qual
trabalhamos, como já dissemos, sobre o jornal “A Tarde”. As conclusões acerca desta análise
estão relacionadas a dois níveis de estudo — uma etapa que privilegia dados quantitativos do
periódico e uma segunda etapa que evidencia os traços discursivos das fotografias de
imprensa do jornal “A Tarde”.
Partindo, então, de dados de caráter mais quantitativo — quantidade de fotografias por
edição, quantidade de fotografias em cores e em preto e branco, tamanho médio das
fotografias, entre outros — chegamos ao levantamento dos elementos visuais que marcam o
fotojornalismo deste periódico, principalmente na primeira página, conforme optamos nestes
estudo de caso. Estes elementos visuais, próprios da linguagem fotográfica, assumem, na
discursividade do jornalismo impresso, uma ordem significante característica, que
pretendemos identificar nesta análise.
O estudo constatou que, após a chegada do jornalista Ricardo Noblat, uma nova
orientação foi dada às imagens de imprensa. Contudo, esta nova abordagem não traz
profundas transformações ao trato com a imagem fotográfica — o que poderia causar certa
estranheza por parte do leitorado, já acostumado com a produção fotográfica do periódico.
Assim, as alterações produzidas no material fotojornalístico do jornal “A Tarde” têm em
conta a relação desenvolvida com o leitor, ao longo da existência do jornal.
Considerando apenas os dados quantitativos citados anteriormente, o estudo observou
que o posicionamento discursivo deste periódico sofreu uma perceptível alteração, passando a
trabalhar com um número menor de fotografias após a implantação das novas implementações
editoriais. Esta alteração nos números gerais de fotografias veiculadas por edição não
interferiu de maneira considerável em variáveis como: relação entre imagens em cores e em
preto branco, número de imagens por editoria e proveniência das fotografias, uma vez que a
redução aconteceu de maneira proporcional na maioria destas variáveis.
Por exemplo, no caso da relação entre imagem em cores e em preto e branco,
conforme já assinalamos, houve a manutenção da proporção entre os dois tipos de fotografias,
da mesma maneira que diminuiu o número de imagens por editoria.
Com isso, estes dados permitem apenas concluir que o posicionamento do suporte
passou a trabalhar com a redução da informação fotojornalística sem prejuízo ou valorização
desta ou daquela editoria, sem priorizar imagens em cores ou em preto e branco. Contudo, ao
lado desta redução no número de fotografias, houve também o aumento no tamanho das

159

imagens editadas. Ou seja, as imagens fotográficas passaram a ter um tamanho médio maior
após a implementação da nova reordenação editorial, principalmente na primeira página do
jornal (aqui houve um índice de aumento superior a 100%).
Mas é na etapa posterior, a análise dos traços enunciativos do fotojornalismo de “A
Tarde”, que encontramos as características mais significativas do seu posicionamento. Nesta
etapa, observamos que a incidência das três categorias de análise é fortemente desigual,
chegando a não haver imagens de panorama simbólico. Percebemos — e esta constatação
aplica-se aos dois períodos analisados — que o posicionamento discursivo em relação às
imagens de imprensa dá forte prioridade àquelas imagens classificadas como focalização,
enquanto as fotografias de enquadramento são encontradas em quantidade bastante reduzida.
Esta característica pode ser melhor compreendida quando atentamos para o critério de
escolha daquelas imagens fotográficas que irão ser editadas na primeira página — a
dramaticidade estabelecida pela discursividade da relação imagem/ texto e o impacto visual
da cena. O próprio critério já aponta para as imagens de focalização, pois estas são
características marcantes de sua produção de sentido.
Assim, percebemos que o jornal “A Tarde”, como muitos outros periódicos, vê no
fotojornalismo uma fonte de informação mais voltada para o fato ou acontecimento empírico.
Não se trata somente da possibilidade de dar ao leitor o dado visível do fato, próprio da
linguagem fotográfica, mas da noção de depositar na imagem fotojornalística a autenticidade
do discurso de imprensa — em certa medida, o velho estatuto semiológico da significação
fotográfica.
Este traço enunciativo parece estabelecer um processo de produção de sentido mais
simples, pois a interpretação da fotografia acaba limitando-se ao seu aspecto indicial, ao seu
“isto foi”. Cabe ao leitor apenas identificar com mais detalhes o plano da ação (ou narrativo)
expresso na fotografia, já que o texto (manchete, título e legenda, por exemplo) facilmente
possibilita sua ancoragem dêitica.
Sobre este aspecto — as relações entre imagem fotográfica e texto verbal —, ocorre,
na grande maioria dos casos, aquela relação de fixação, descrita por Barthes (1961). Nesta
relação o texto diminui a polissemia da fotografia, delimitando as possibilidades de
interpretação da imagem. Ora, se as imagens do jornal “A Tarde” desenvolvem, em sua
maioria, um efeito de sentido que direciona a interpretação para o acontecimento imediato da
representação (focalização), é natural que a relação de fixação seja predominante, pois o que
se torna mais importante aí é a ancoragem deste acontecimento (actancial, espacial e
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temporal) e a delimitação da narrativa fotográfica — o que de certa forma já é estabelecido
com a determinação das instâncias dêiticas.
Desta forma, é muito comum no posicionamento discursivo do jornal “A Tarde”
aqueles textos, em especial as legendas, que estabelecem a identificação dos personagens da
cena — mesmo estes sendo pessoas públicas —, indicam aproximadamente quando aconteceu
o fato — através de advérbios de tempo ou pelo tempo verbal — e apontam a localização
espacial do acontecimento — expressões que determinam locais —, o que também pode estar
expresso por algum elemento visual da fotografia, já conhecidos pelo leitor.
Nestes casos, não é comum o texto dar outra ordem de informações, pois a
interpretação de imagens de focalização concentra-se na ancoragem dêitica. Por isso mesmo
podemos afirmar que a produção de sentido neste tipo de fotografias é um exercício
relativamente mais simples de interpretação, uma vez que não articula a imagem com outra
dimensão de acontecimentos, conforme ocorre no enquadramento ou no panorama simbólico.
Considerando que as imagens de focalização são predominantes nos dois períodos que
compõem o corpus, a relação de fixação entre fotografia/ texto ocorre da mesma maneira, não
havendo alterações perceptíveis dentro do intervalo que delimita o material da análise (as
edições entre junho de 2002 e maio de 2003).
A partir destes dados, foi possível constatar que, mesmo havendo uma mudança na
abordagem editorial do jornal “A Tarde”, não podemos falar em um novo posicionamento
discursivo de seu fotojornalismo — até por que alterações muito drásticas nos traços
enunciativos das imagens de imprensa poderiam causar estranheza nos leitores, já adaptados a
um comportamento determinado. O que a análise nos permite elencar são algumas alterações
sutis, mas observáveis, no posicionamento existente.
Estas alterações, com já dissemos, estão, do ponto de vista quantitativo, mais
relacionadas com a diminuição no número de imagem e o aumento expressivo em suas
dimensões. Já em sua discursividade, não houve alterações que pudessem ser apontadas
dentro do período analisado, de forma que o suporte mantém uma posicionamento que
privilegia o impacto visual e a dramaticidade narrativa fotográfica, conferindo ao material
fotográfico um caráter fundamentalmente de atestação.
Avaliando o desenvolvimento da pesquisa, podemos observar que alguns pontos
podem ser mais detalhadamente explorados em um momento posterior, pois as opções feitas
no percurso deste trabalho e as limitações de tempo não permitiram a sua execução.
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Dentre esses pontos, indicamos a necessidade de estender o período da análise, de
maneira que as conclusões obtidas possam fundamentar, juntamente com outros elementos do
discurso do suporte, os traços da relação contratual entre o jornal “A Tarde” e seus leitores.
Além disto, uma questão que merece ser mais detidamente explorada está ligada à
relação entre imagem e texto verbal. Neste estudo, exploramos mais detalhadamente a
interação entre fotografia e legenda (em função da influência dos estudos e conceitos de
Barthes), de forma a observar como ela influencia na produção de sentido do fotojornalismo.
Entretanto reconhecemos a importância do estudo que se pode fazer, considerando também os
demais elementos de texto verbal — título, “olho” e o próprio artigo.
Outro aspecto da análise que despertou nosso interesse para um futuro desdobramento
da pesquisa está na freqüência das categorias de análise. Como evidenciamos anteriormente,
foi constatado que houve um aumento na incidência de fotografias do tipo enquadramento,
com a conseqüente diminuição das imagens de focalização, no período que segue à chegada
de Noblat. A título de hipótese, interessa-nos verificar se este aumento das fotografias de
enquadramento significa uma tendência do jornal “A Tarde” em desenvolver um jornalismo
mais interpretativo, em detrimento de uma abordagem dita mais “objetiva” dos
acontecimentos, neste novo momento, após as implementações editoriais ocorridas.
Ou seja, a pesquisa evidenciou (e discutiu) muitos pontos obscuros com relação ao
discurso do jornal “A Tarde” e lançou algumas propostas metodológicas, mas, por outro lado,
acreditamos que o trabalho desenvolvido ainda permite novos aprofundamentos no sentido de
uma maior extensão do período da análise e dos elementos pesquisados no interior do
discurso fotojornalístico.
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