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Resumo 

 

Neste estudo pretendemos analisar o papel da edição de imagens no processo de 

criação da primeira página de um jornal em suas diversas plataformas de saída e na homepage 

de seu portal de notícias, com o intento de estabelecer a relevância da fotografia na 

articulação constitutiva desse processo comunicacional. Objeto de estudo pouco explorado 

fenomenologicamente, uma vez que o foco maior das pesquisas se concentra na produção e 

análise de imagens, a edição fotográfica é fulcral no arranjo dos elementos constituintes da 

sintagmática dessas páginas capitais. Ao empregar o uso da metodologia construída sobre os 

alicerces da crítica genética de abordagem da semiótica peirceana, este trabalho privilegiará o 

estudo das primeiras páginas de algumas edições do jornal O Estado de S.Paulo em suas 

diversas plataformas e das homepages de seu site de notícias. 

Com o objetivo de investigar os paradigmas que regem a escolha das imagens 

jornalísticas,analisaremos as páginas de edições específicas desse periódico através de 

inéditos documentos de processo (rafes, rabiscos, layouts, desenhos, opções de imagens e 

outros instrumentos), de estudo comparativo com os seus concorrentes diretos no país e dos 

principais jornais do exterior em suas diversas plataformas de saída e, assim, debater de que 

forma as imagens assumiram extrema importância na elaboração dessas páginas, tendo o 

fotojornalismo adquirido, ao alargar seus enunciados para além da imagem fixa, papel 

decisivo nesse sistema produtivo. 

 Os avanços ocorridos no processo produtivo dos meios de comunicação, com a 

introdução das tecnologias eletrônicas de imagem e notícias contribuíram para um novo 

patamar na produção, transmissão e edição de imagens que determinaram um parâmetro 

evolutivo no fotojornalismo contemporâneo, processo que dá lugar a uma nova 

especificidade, ou seja, a produção e edição de imagens em movimento. A convergência das 

mídias e suas ferramentas para estruturar e viabilizar a redação de um jornal em distintas 

plataformas e a maior interatividade com o público provocaram uma mudança no perfil dos 

profissionais envolvidos no fazer jornalístico, consolidando o fotojornalista multimídia como 

um dos principais componentes nesse processo. Desse modo, o aprofundamento desse estudo 

se consolida no intento de desenvolver uma reflexão teórica sobre a edição de fotografia 

dentro da nova gramática produtiva do processo de produção jornalístico. 

 

 

Palavras-chave: COMUNICAÇÃO - EDIÇÃO DE IMAGENS – FOTOJORNALISMO – 

PROCESSO DE CRIAÇÃO – CRÍTICA GENÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

In this study we aim to analyze the role of image's edition in the process of creating 

the first page of a newspaper in its various platforms, as well as on the homepage of its news 

portal, in order to establish the relevance of photography in the  constitution of the 

communication process. Poorly explored phenomenogically - since the main focus of the 

research addresses the production and analysis of images - photographic editing is crucial at 

the arrangement of the syntagmatic elements that constitute those capital pages. By employing 

the use of the methodology built on the foundations of genetic criticism of Peirce's semiotic 

approach, this paper will focus on the study of the first pages of some O Estado de S. Paulo 

newspaper’s edition in its several platforms, including homepages of its news site.  

In order to investigate the paradigms that rule the choice of journalistic images, we 

will analyze the pages of specific editions of this periodical through unpublished's documents 

(such as rafes, scribbles, layouts, drawings, images options and other instruments) which were 

used to compare it with its direct competitors in the country and from major  newspapers from 

abroad (in its various platforms), so as  to understand how the images began to have utmost 

importance in the preparation of these pages, once the photojournalism acquired – by 

extending its statements beyond the photograph – a decisive role in this production’ system. 

 The advances in the production process of the media, with the introduction of 

electronic technologies of imaging and news, contributed to a new level in the production, 

transmission and editing of images, which determined an evolutionary parameter on the 

contemporary photojournalism, that gives rise to a new specificity: the production and editing 

of moving images.The convergence of the media and its tools to structure and enable the 

newspaper broadcasting in different platforms and promote greater interactivity with the 

public, caused a change in the profile of the professionals involved in the journalistic 

environment, consolidating the multimedia photojournalist as a major component in this 

process.Thus, the advancement of this study consolidates the purpose to develop a theoretical 

reflection on the photo editing within the new productive grammar of journalistic creation 

process. 

 

Keywords:  COMMUNICATION - IMAGE'S EDITION - PHOTOJOURNALISM -   

                    PROCESS OF CREATION - GENETIC CRITICISM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vamos pelos menos ser honestos. Ninguém sabe o que acontece quando morremos. Não 

tem fotografia, não tem vídeo" 

 

 (Pastor norte americano Rob BellSumário 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 Em sua pesquisa sobre o início do cinema sonoro, intitulado You ain't Heard Nothin' 

yet (Você ainda não ouviu nada), Andrew Sarrys descreve o dia 23 de outubro de 1927, data 

da estreia do primeiro filme falado, O cantor de jazz, na cidade de Nova York, como um dia 

“marcado para sempre na história do cinema, tão temerosamente decisiva como Waterloo, 

Sarajevo ou Pearl Harbor”. Essa hipérbole descrição, reflete a natureza sísmica da mudança 

que o som traria e os receios nefastos dos que acreditavam que os filmes falados diminuiriam 

a arte cinematográfica.  

 Mas a cultura humana é cumulativa, numa interação contínua de tradição, mudança e 

transformação, e o Cantor de Jazz tornou a passagem para o cinema sonoro irrevogável. Os 

mesmos receios nefastos causaram as tecnologias comunicacionais ao desembarcarem nas 

redações. Todavia, o desenvolvimento de novas tecnologias sempre desempenhou um papel 

primordial na disseminação da comunicação e, a atual transição para um ambiente de novas 

formas de produzir e circular a informação difere das experiências passadas, quando as 

tecnologias surgiram lentamente. Atualmente atravessamos um período de mudanças 

particularmente rápidas e intensas, possibilitadas pela disseminação e proliferação de canais 

comunicativos, de novas plataformas e da portabilidade dos aparatos contemporâneos, lugar 

onde a comunicação desempenha atividade essencial na construção de espaços interativos, 

que impulsiona e renova o fazer jornalismo. 

 Nesse novo cenário, onde as tecnologias digitais e as telecomunicações mudaram as 

rotinas das redações e dos jornalistas, culminando com a adoção pelas empresas de 

comunicação,  do sistema de convergência das mídias, nos interessa pensar como essa 

permutação influiu no processo produtivo jornalístico, especificamente na edição de imagens. 

Dessa forma, constatamos que a edição de fotografia da primeira página dos principais jornais 
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impressos, das homepages de seus sites e de suas edições digitais distribuídas em diferentes 

plataformas, caracteriza-se por princípios direcionadores que, em formatação individual ou 

simetria coletiva, configuram a principal página dos produtos jornalísticos. A relevância dessa 

pesquisa se consolida no intento de desenvolver uma reflexão teórica sobre a edição de 

imagens dentro dessa nova gramática produtiva do processo jornalístico, que determinou um 

preceito evolutivo no fotojornalismo contemporâneo, processo que dá lugar a uma nova 

especificidade, ou seja, a produção de imagens em movimento. Nessas experiências híbridas, 

entre códigos de origens diversas, se estabelece a produção e a edição de imagens pós 

convergência das mídias. 

 Assim, nesse momento em que as camadas tecnológicas da comunicação se tornam 

cada vez mais fluídas, híbridas e complexas, analisamos no capítulo 2 como a tecnologia 

permitiu a criação de aparatos e canais de comunicação que possibilitaram diminuir ao 

extremo o tempo do fenômeno ocorrido, o tempo da fabricação e circulação da notícia e a 

recepção desta pelo público, agora mais participativo no processo jornalístico. No capítulo 3 

abordamos como as novas tecnologias informacionais estimularam a construção de novas 

plataformas de comunicação, a convergências das mídias de uma empresa de comunicação e 

suas consequências nos profissionais e produtos envolvidos nesse processo. 

 No capítulo 4 tratamos da edição de imagens na fotografia pós convergência, onde o 

tempo, o espaço e a nova maneira de interagir com o público, exigem novos maneiras de 

produzir e circular informações, o que determina um parâmetro evolutivo no fotojornalismo e 

na edição de imagem na contemporaneidade.  
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O milagre da multiplicação, de câmeras. 
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2. A PERMUTAÇÃO FOTOGRAFIA TECNOLOGIA 

 

Em 31 de março de 1996, o fotojornalista Dida Sampaio, da sucursal de Brasília do 

jornal O Estado de S.Paulo, foi designado para cobrir a rebelião comandada por Leonardo 

Pareja e mais quarenta e três detentos no Centro Penitenciário de Goiás (CEPAIGO), na 

cidade de Aparecida de Goiânia, (GO). Pareja e seus companheiros mantinham várias 

autoridades como reféns, inclusive o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. 

Dida Sampaio instalou-se no quarto do hotel, foi até o banheiro, vedou a luz do vitrô 

com plástico preto e montou o pequeno laboratório com o qual revelaria os filmes da pauta. 

No dia 01 de abril, Pareja e alguns detentos subiram na torre do presídio e começaram a 

tocar violão e cantar. Dida capturou as imagens e correu para o hotel para revelar os filmes e 

transmitir as fotos para a redação em São Paulo. Para a sua surpresa, porém, a faxineira do 

hotel havia misturado os químicos e dos dois filmes de 36 chapas que ele operou e revelou, 

sobraram, com muito custo, apenas quatro fotogramas que foram publicados na primeira 

página do jornal e na matéria interna.(Figura 01). 

 O meio não é a mensagem, mas uma das formas que ela assume. Uma mensagem pode 

apresentar vários formatos derivando automaticamente dos mesmos dados. O meio é o 

instrumental a serviço da comunicação que não altera a sua natureza, ainda que melhore – ou 

não – as suas possibilidades de transmissão ou entendimento. 

O mundo contemporâneo é cercado por uma quantidade imensurável de imagens – 

fixas e móveis – relativas a todos os assuntos possíveis, produzidas por câmeras automáticas 

(como as de vigilância) ou pelo homem de qualquer classe social. Envolvem todos os 

assuntos e são distribuídas rapidamente por diversas plataformas e 
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seus canais, profissionais ou particulares, chegando aos consumidores em segundos. 

Acostumamo-nos com as imagens de tal maneira que não basta só o conhecimento do fato, é 

preciso ter a imagem. É preciso que essa imagem circule e chegue a um receptor ávido por 

recebê-la em seus modernos aparatos. 

Quando forças especiais do exército norte americano mataram o terrorista mais 

procurado do mundo
1
 ,a procura por essa imagem foi intensa, assim como o sentimento de 

frustração, demonstrado por muitos, pela não liberação da imagem do terrorista por parte do 

governo norte americano, (figura 02). Muitos consideram, com razão, que a fotografia não é 

prova irrefutável de um fenômeno já que existem diversas manifestações de adulteração de 

imagens, procedimento que a tecnologia digital facilitou muito. Todavia, quando a imagem 

esperada não é exibida e circulada por todo o planeta o homem cria uma sensação de 

desconfiança a respeito do fato ocorrido. Será que realmente isso aconteceu? Onde está a 

imagem do fato? Com toda a tecnologia disponível não veremos nenhuma fotografia? 

A fotografia teve seus caminhos e tem a sua estrada determinados pela tecnologia. Na 

redação do jornal O Estado de S.Paulo, um fotojornalista chegou para o editor e perguntou: 

“É verdade que ‘antigamente’ os fotógrafos revelavam filmes?”. Sim, é verdade. Os 

fotógrafos revelavam filmes. Não só revelavam, como ampliavam as fotografias e só depois 

as transmitiam para a redação. Era necessário um conhecimento do material químico e 

fotográfico – tipo de filme, tempo necessário para revelação, fixação e de lavagem do 

negativo revelado – além de certo conhecimento elétrico e mecânico no momento de 

transmitir as imagens. Assim sendo, era preciso um maior tempo entre a captura da imagem e 

sua chegada à redação. 

O desenvolvimento de dispositivos tecnológicos, que alargaram as  

                                                
1      http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_de_Osama_bin_Laden visualizada em 13/03/2013 às 15:20 h 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_de_Osama_bin_Laden
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possibilidades perceptivas, ampliaram as vantagens evolutivas na medida em que a ampliação 

do conhecimento, decorrente do uso dessas tecnologias, permitiu a diversificação de 

possibilidades de produção, distribuição e consumo de imagens. 

Num paralelo com o universo tecnológico da metade do século XIX, período em que 

tem início uma nova forma de percepção, referimos aqui o caso do fotógrafo inglês Roger 

Fenton, contratado pelo governo inglês para a primeira cobertura fotográfica de um conflito 

armado, a “Guerra da Criméia” (1854-1855). Fenton levou consigo uma carruagem, cinco 

câmeras, setecentas placas de vidro, aparelhos, instrumentos, rações e quatro cavalos 

comprados em Gibraltar. O fotógrafo encontrava-se impossibilitado de incursionar nas ações 

de combate. Seus registros limitavam-se a eventos pontuais e rotineiros dos acampamentos e 

somente registrava os campos de batalha em situação de pós-conflito. Nessa época, a 

precariedade e o peso do material fotográfico não possibilitavam a cobertura adequada de uma 

guerra. Situação totalmente diferente da cobertura das manifestações que atualmente ocorrem 

em algumas cidades brasileiras, predominantemente no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde 

no dia 14 de agosto de 2013, de forma inédita, o portal de notícia UOL, do Grupo Folha, 

utilizou do aparato Google Glass
2
  e de um drone (veículo aéreo não tripulado) para transmitir 

em tempo real as imagens do protesto contra o suposto cartel em licitações do Metrô paulista, 

(figura 03). Desde que Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833), após oito horas de exposição e 

do processamento com óleo de lavanda, conseguiu uma pálida imagem de alguns telhados 

vistos da janela de seu laboratório – imagem obtida mecanicamente sobre uma emulsão 

sensível à luz, considerada a primeira fotografia – “numa feliz convergência de 

                                                
2
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/08/1326681-folha-usa-google-glass-e-drone-em-

transmissao.shtml>. Atualmente em fase de testes (com lançamento previsto para 2014), o Google Glass é um 

acessório em forma de óculos, capaz de tirar fotos a partir de comandos de voz, enviar mensagens instantâneas e 

realizar vídeoconferências. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/08/1326681-folha-usa-google-glass-e-drone-em-transmissao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/08/1326681-folha-usa-google-glass-e-drone-em-transmissao.shtml
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conhecimentos e de prática” (ROUILLÈ, 2009, p. 131), essa nova linguagem foi percebida 

como uma nova visão do mundo. Sua principal característica é a capacidade de produzir e 

difundir significados, razão pela qual a fotografia possui, mais que qualquer outro meio, a 

aptidão de expressar os desejos e as necessidades da sociedade e de interpretar os 

acontecimentos da vida social. 

A fotografia chega em um momento artístico em que o realismo marca um 

afastamento formal e estilístico das cenas idealizadas e naturais e da pintura histórica da arte 

acadêmica. Na França, no período pré-revolução de 1848, o vertiginoso crescimento 

populacional, sucessivas quebras de safra e a industrialização acelerada motivaram privação e 

miséria às classes mais pobres das áreas urbanas e rurais. Essa instabilidade, segundo Emma 

Doubt (DOUBT apud FARTHING, 2011, p. 300), propiciou a revolução de 1848, que garantiu 

aos cidadãos direito ao voto universal e ao trabalho: “Os pobres tinham agora voz política”, 

diz a autora que ainda afirma que 

 
os pintores realistas reagiram a essas transformações sociais e 

políticas rebelando-se contra autoridades artísticas e desprezando o 

romantismo, optando por retratar as pessoas e acontecimentos 
comuns num estilo de pintura naturalístico, quase fotográfico, 

baseado na observação cuidadosa. Eles costumavam pintar essas 

cenas em grandes telas a fim de, intencionalmente, lhes conferir a 

importância maior dos grandes eventos históricos. 

 

 

 Ao surgir, a fotografia traz novos protocolos à produção de imagens. Segundo Rouillé 

(2009, p.35), enquanto o desenhista e o pintor colocam manualmente uma matéria bruta e 

inerte (os pigmentos) sobre um suporte e suas imagens vão sendo por eles construídas sem 

que aconteça nenhuma reação química, com a fotografia acontece de forma diferente: “A 

imagem fotográfica surge de uma só vez, ao final de uma série de operações químicas (…) a 

imagem latente (invisível) torna-se visível”. 

 O advento da fotografia se dá numa sociedade que tinha necessidade de um sistema de 

representação adaptado ao seu desenvolvimento. Para Rouillé (2009, p. 31), os lugares, as 
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datas, os usos, os dispositivos, os fatos, tudo comprova que a invenção da fotografia se insere 

na dinâmica da sociedade industrial nascente. Para o autor, 

 
foi ela que assegurou as condições de seu aparecimento, que permitiu 

seu desdobramento, que a modelou, que se serviu dela. Criada, 

forjada, utilizada por essa sociedade, e incessantemente transformada 

acompanhando suas evoluções, a fotografia, como seu destino maior 

conheceu apenas o de servir, de responder às novas necessidades de 
imagens da nova sociedade. 

 

 

 

 Ao que complementa Buitoni (2011, p. 9): 

 

A invenção da fotografia aconteceu dentro da dinâmica dessa 
sociedade industrial nascente, para melhor documentá-la, para servir 

de instrumento em diversas áreas e para atualizar seus valores. 

Fotografia e sociedade industrial são inseparáveis. 
 

 

A fotografia, portanto, como forma de produção simbólica e tecnologia própria 

derivada de uma série de crenças no século XIX, é atualizada de modo síncrono com o 

processo histórico e o processo tecnológico. A sociedade necessitava de imagens que 

informassem e transformassem e a essa necessidade a fotografia responde de modo 

contundente. Bragaglia
 
(BRAGAGLIA apud FABRIS, 2011, p. 109), observa que desde o seu 

advento os instrumentais da ciência fotográfica se mostraram velozes, fecundos e possantes, 

“afirmando-se muito mais futuristas e muito mais condizentes com as exigências da vida em 

desenvolvimento do que os outros velhos meios de representação”. 

 La Press, de Émile de Girardin, lançado em 1836, pouco antes do advento da fixação 

da imagem, marca o nascimento da imprensa moderna ao propor novidades como a 

informação breve, abrupta e a transmissão direta e sem perda dos acontecimentos.  A 

observação desse momento histórico leva Rouillè (2009, p. 48) a considerar que ao “contornar 

ou reduzir a participação do homem, o mesmo projeto atravessa simultaneamente a imprensa, 

a fotografia, e abrange a indústria, a economia e a maioria das atividades sociais”.  Segundo o 

autor, 
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por toda a parte a mercadoria expande seu império e procura 

aumentar sua área e velocidade de circulação. Circulação de 

dinheiro, circulação das imagens, circulação das informações: é nesse 

universo, o do Ocidente industrial, que a fotografia se instala. É 

evidente a simultaneidade entre o desenvolvimento da fotografia e o 
da estrada de ferro, entre as aberturas das primeiras linhas férreas na 

Inglaterra e na França e as descobertas de Nièpce, Daguerre e 

Talbot. 

 

 

 O telégrafo, concomitantemente, foi o primeiro meio de comunicação que explorou 

com sucesso o potencial comunicativo da eletricidade. Experiências com as primeiras formas 

de telegrafia surgiram no final do século XVII, mas os primeiros telégrafos eletromagnéticos 

foram desenvolvidos na década de 1830 e o sistema de Samuel Morse, que usava o sistema 

dot-dash (ponto traço) para a transmissão de mensagens, foi o que obteve mais sucesso. Em 

1843, com financiamento do Congresso americano, Morse construiu a primeira linha de 

telégrafo regular entre Washington e Baltimore. Subsequentemente a indústria telegráfica se 

desenvolveu rapidamente nos Estados Unidos e na Europa, estimulada pela demanda das 

ferrovias, da imprensa e dos setores financeiros e comerciais. 

 Nesse cenário de sair do pequeno mundo e olhar na direção dos limites do globo – 

onde o desenvolvimento dos meios de comunicação se entrelaça de maneira complexa com 

um número de outros processos de desenvolvimento tecnológico, econômico e industrial – é 

que a primeira reprodução de uma foto aparece no jornal New York Daily Graphic, em 1880. 

O fragmento fotográfico é inserido numa outra cadeia de significantes, a princípio como um 

fenômeno estético interno da publicação que, assim, reforça uma identidade corporativa 

própria. A repercussão do desenvolvimento industrial, contudo, suscita diretamente o 

desenvolvimento da iconografia. “Algumas das novas condições tecnológicas como a 

invenção da rotativa e da linotipia deixam mais baratos os custos de impressão” (MERCHÁN 

apud ARDILA, 2006, p. 17) e, simultaneamente, as novas redes ferroviárias e a telegrafia 

aumentam a difusão da imprensa. 
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 O jornalismo impresso passou por uma revolução ao experimentar o potencial 

transformador da fotografia. O modelo de objetividade e exatidão perseguido por séculos pelo 

jornalismo encontrou na fotografia a “prova irrefutável”, a convicção de credibilidade e 

veracidade do fato veiculado no contexto noticioso, o que implicou numa significativa 

mudança na forma de o público se relacionar com a informação através da valorização do que 

é visto e do aumento da capacidade de cognição do leitor.   

A introdução da fotografia na imprensa foi um fenômeno de extrema importância, pois 

incitou à leitura do texto, produzindo uma maior demanda de alfabetização e, ao mesmo 

tempo, um processo mais amplo de culturalização. Ao abrir uma janela para o mundo o 

fotojornalismo o encolheu, tornando “familiares” os acontecimentos nacionais e 

internacionais e refletindo de modo concreto o mundo onde se vive.    

  As novas circunscrições do espaço e do tempo, propiciadas em parte pelo 

desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e em parte pelo desenvolvimento de 

meios mais rápidos de transporte, engendraram problemas intensos na coordenação espaço-

temporal do planeta que, de acordo com Thompson (2011, p. 59), “foram finalmente 

superados com uma série de convenções destinadas a padronizar o tempo no mundo” já que 

até a metade do século XIX as cidades, vilas e aldeias tinham o seu próprio modelo de tempo 

e “havia uma pluralidade de horas locais que não se coordenavam entre si”.  

 Houve, entretanto, em virtude do desenvolvimento dos serviços postais em fins do 

século XVIII e a construção de ferrovias no início do século XIX, uma pressão crescente para 

calcular o tempo em níveis supra locais. Desse modo, ainda segundo Thompson, “a 

introdução do horário padronizado das ferrovias, baseado na Hora Média de Greenwich, 

gradualmente levou a adoção do GMT (Greenwich Mean Time) como a hora-padrão para toda 

a Inglaterra”. Ainda assim, 

 

A tarefa de padronizar o cálculo do tempo em escalas territoriais 
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maiores trouxe novos problemas que foram solucionados com a 

adoção de diferentes fusos horários. Estes foram estabelecidos 

inicialmente no continente norte-americano nos anos 1870 e 

princípios dos anos 1880, e finalmente aceitos em 1884 na 

Conferência Internacional do Meridiano realizada em Washington, 

D.C., com a finalidade de estabelecer um sistema global de 

padronização de tempo. O mundo foi dividido em 24 fusos horários de 

uma hora de duração cada e uma linha internacional de mudança de 

data foi estabelecida. A linha de mudança de data escolhida foi o 

meridiano 180º de igual distância a leste e oeste de Greenwich. Daí 

por diante, a padronização do sistema de tempo no mundo forneceu 
uma estrutura para a coordenação dos tempos locais e para a 

coordenação de redes de comunicação e de transporte  (THOMPSON, 

2011 , p. 59). 
 

  

 A década de 1880 foi valiosa para a fotografia e, consequentemente, para o 

fotojornalismo com o desenvolvimento das placas secas, da película flexível, das lentes 

anastigmáticas e das câmeras manuais que possibilitaram maior rapidez e maior facilidade na 

produção de fotografias: combinação de conhecimento e incolumidade da visão. Para Rouillè 

(2010, p. 90), na medida em que crescem as atividades sociais, que a realidade se torna mais 

diligente e instável e que o tempo se afirma como elemento crucial do novo mundo, “o 

instantâneo impõe-se como uma dimensão essencial do verdadeiro fotográfico”.  Segundo o 

autor, 

 

enquanto a perspectiva espacial serviu, desde a Renascença, para 

descrever as coisas e suas posições no espaço (...), ela é substituída, 

no final do século XIX, pela perspectiva temporal, que privilegia os 

movimentos e a dinâmica. 
 

 

 À porta do novo século, a industrialização de máquinas de pequeno formato, leves, 

simples e flexíveis, e a produção em escala de materiais químicos de fácil uso deixam a 

fotografia acessível aos amadores. Assim, em 1888 assiste-se ao lançamento da afamada 

câmera Kodak, alicerçado na célebre frase “Aperte o botão, nós fazemos o resto”. 

 Na indústria gráfica, por outro lado, acontece a invenção do processo técnico da 

autotipia, o clichê, que permitiu maior qualidade e quantidade na impressão de fotografias. A 

nova imagem começa a ser compreendida não como um mecanismo reprodutor, mas como um 
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mecanismo produtor de novos significados. 

 Cada nova tecnologia de produção de imagens principia um novo momento na história 

da humanidade no que se refere à sua relação com os signos imagéticos, pois demanda formas 

diferenciadas de perceber e se relacionar com esses signos. 

Assim como a história do retrato teve início na França para depois correr o mundo, é 

na Alemanha que despontam os grandes fotojornalistas que deram credibilidade e prestígio a 

essa profissão. No contexto da efervescência cultural alemã dos anos 20, as publicações 

ilustradas ganham um novo perfil, marcado tanto pela estreita relação entre palavra e imagem, 

na construção da narrativa dos acontecimentos, quanto pelo posicionamento do fotógrafo 

como testemunha despercebida dos acontecimentos. Foi o início da idade de ouro do 

fotojornalismo.  

Diferentemente das gerações anteriores, esses profissionais eram cultos, bem 

informados e com conhecimento de outros idiomas, o que possibilitou uma perfeita parceria 

entre fotojornalistas, editores e os proprietários dos veículos de comunicação.  O mais 

renomado entre esses profissionais foi o Doutor Erich Salomon, pioneiro no modelo de 

fotografar sem ser notado, a foto despercebida a ponto de incorporar ao fotojornalismo um 

novo valor: não será mais a nitidez da imagem que determinará seu mérito, mas sim o tema e 

a emoção presente na fotografia.  

A maioria desses profissionais trabalhava com uma câmera “Ermanox”, pequena e 

rápida e com uma luminosa objetiva Ernostar, que logo foi sucedida pela célebre Leica, 

(figura 04), uma nova câmera que irá inaugurar o fotojornalismo moderno.  

Inventada, em 1925, por Oskar Barnack, então diretor de investigação das fábricas 

Leitz, a Leica chegou com objetivas intercambiáveis e um filme de 36 exposições sem 

necessidade de recarga: inovações que dinamizaram o trabalho dos fotojornalistas (FÁVARO, 

2009, p. 51). 
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 Nessa mesma época, após mais de cinquenta anos de constantes pesquisas, chegam à 

maturidade as técnicas da heliogravura e, principalmente, a impressão offset, graças  às quais 

a difusão da fotografia através da tipografia tornou-se industrialmente possível (ROUILLE, 

2009, p. 127). 

 A chegada da câmera Leica, com o ineditismo da película de 35 mm e sua qualidade 

óptica, traz consigo um novo negócio de equipamento fotográfico para um nicho de mercado 

em crescimento. Em 1930 a fabricante japonesa Nikon começa a comercializar objetivas, mas 

só entraria definitivamente nesse mercado em 1959 com o lançamento da Nikon F. Outra 

fabricante japonesa, a Canon, lança em 1935 a Hansa Canon, uma câmera de objetivas 

intercambiáveis mais simples e com menor qualidade do que a Leica. 

 A geração de fotógrafos que se formaram a partir da década de 1930 atuou num 

momento em que a imprensa era o meio por excelência para se ter acesso ao mundo e aos 

acontecimentos, razão pela qual exerceu forte influência na forma como a história passou a 

ser contada. “Os aperfeiçoamentos tecnológicos das câmeras (que se tornaram mais leves, 

com mais nitidez, suportes sensíveis mais rápidos) e dos meios de produção, impressão e 

transmissão alimentaram”, por outro lado, nesse mesmo período, “a crescente sede de 

informação e comunicação” (BUITONI, 2011, p.9), a ponto de possibilitarem, em 1931, uma 

afirmação como esta: “[A Leica] tornou-se o prolongamento do meu olho e não me larga 

mais” (CARTIER-BRESSON, 2004). 
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2.1. A TELEFOTO E O COMPUTADOR. NOVAS TECNOLOGIAS NO FAZER E 

DISTRIBUIR IMAGENS 

 

Durante a Segunda Grande Guerra a força ameaçadora da Alemanha nazista foi uma 

importante catalisadora da atualização de pesquisas. Ela impulsionou as democracias a 

inovarem com o objetivo de defesa, ataque e informação. No fotojornalismo a compactação 

do equipamento rendeu praticidade e mobilidade aos fotojornalistas abrindo a possibilidade de 

acompanharem os soldados em plena batalha. 

 A tecnologia sempre atuou como um fator altamente determinante na definição e 

atuação da fotografia e da mídia. Assim, nesse contexto, surgem dois avanços tecnológicos 

fundamentais – não só para a época, mas para o crescente processo de midiatização e por uma 

nova ordem digital – que aceleraram a velocidade dos fluxos de informação e determinaram a 

revolução na comunicação que vivemos nos primeiros anos deste século: a telefoto e o 

computador: 

 Telefoto: Às 15h00 do dia 1 de janeiro de 1935, hora local, a agência Associated Press 

(AP) deu início à primeira transmissão de fotografias com finalidade jornalística e, 

obviamente, comercial. Uma fotografia de um acidente aéreo foi transmitida da cidade 

de Nova York e recebida em vinte e cinco redações de jornais em vinte e cinco cidades 

norte americanas. 

A ideia da transmissão elétrica de fotografias tem sua origem no século XIX, quando 

Alexander Bain, em 1843, inventou um aparato capaz de “ler” linha por linha uma 

imagem, cuja leitura era captada por um receptor que a reproduzia através de um 

sistema eletroquímico. Em 1862, Giovanni Caselli aprimora a ideia de Bain e 

desenvolve um sistema bem mais elaborado, uma acrossemia para um telégrafo capaz 

de transmitir todo o tipo de informação, denominado telefotografia. Em 1907 o 
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cientista alemão Arthur Korn cria o primeiro sistema comercial de transmissão de 

fotografias entre Paris – Londres – Berlim e, nesse mesmo ano, consegue transmitir 

uma fotografia via telefone entre Marselha – Lyon – Paris. Só em 1921, porém, uma 

fotografia é transmitida através do Atlântico com a utilização de ondas de rádio para 

ligar Paris e Nova York.    Todos esses sistemas foram embriões da rede desenvolvida 

pela Associated Press (AP) que em 1939 efetuou a primeira transmissão de uma 

fotografia colorida desde a Europa até o Japão e, durante a Segunda Grande Guerra, 

consegue a ligação entra a América e a Europa (ARDILA, 2006, p. 162).   

A telefoto agregou uma versatilidade até então não experimentada em termos de 

transmissão e velocidade na chegada da fotografia às redações. As imagens enviadas 

por intermédio de linhas telefônicas sucederam o demorado envio de filmes ou 

negativos por terceiros, proporcionando uma agilidade inigualável. Ao levar imagens e 

informações dos mais distantes lugares e contextos a mídia modela e influencia o 

curso dos acontecimentos. É nesse momento que a imagem passa a ocupar posição 

idêntica na ambiência espaço-temporal do texto que, desde o advento do telégrafo, já 

desfrutava dessa velocidade na transmissão de conteúdo. Aqui, informação e conteúdo 

simbólico são colocados à disposição de um número incalculável de indivíduos, em 

espaços cada vez mais amplos e velocidade sempre maior. 

Os meios técnicos têm grande vínculo com os aspectos de espaço e de tempo da 

vida social, mas o crescente progresso da tecnologia de telecomunicação, a partir da 

segunda metade do século XIX, foi particularmente significativo a este respeito. 

Segundo Thompson (2011, p. 58), “com o desenvolvimento das primeiras formas de 

telecomunicação, o distanciamento espacial não mais exigia fisicamente o transporte 

das formas simbólicas e, portanto, evitava os atrasos no tempo devidos a tais 

deslocamentos”. Para este autor, 
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o advento da telecomunicação trouxe uma disjunção entre o espaço e 

o tempo, no sentido de que o distanciamento espacial não mais 

implicava o distanciamento temporal. Informação e conteúdo 

simbólico podiam ser transmitidos para distâncias cada vez maiores 

num tempo cada vez menor; quando a transmissão telegráfica foi 
instalada, as mensagens eram recebidas em menos tempo do que era 

necessário para codificar e decodificar a informação. 

 

 

Desse modo, com a telefoto o distanciamento espacial das imagens foi aumentando ao 

passo que a demora temporal foi sendo virtualmente eliminada e a fotografia se firma 

cada vez mais onipresente no cotidiano moderno. 

No Brasil, o jornal O Globo, em 1936, publicou a primeira telefoto da imprensa 

brasileira, na qual mostrava a nadadora Piedade Coutinho disputando as Olimpíadas de 

Berlim. Em 29 de junho de 1959 publicou a primeira radiofoto em cores enviada para 

América Latina. A foto, transmitida pela agência UPI (United Press International), 

mostrava a Rainha Elisabeth em uma cerimônia de inauguração no Canadá. O jornal O 

Estado de S.Paulo foi o primeiro veículo da América Latina a usar a tecnologia, 

também com a colaboração da UPI, para uma reportagem local: a imagem da missa de 

inauguração da cidade de Brasília, em 21 de abril de 1960.  A foto demorou 2 horas 

para chegar até a redação. O jornal usou essa tecnologia até 1991, quando passou a 

adotar imagens em cores. 

 Computador: O segundo fator foi a criação, em três países diferentes, dos quatro 

primeiros computadores da história. Um alicerce técnico-científico que propiciou um 

número sem fim de possibilidades no desenvolvimento e superação do tempo-espaço 

absoluto e na expansão dos meios tecnológicos e de suas codificações, além de 

reconfigurar os processos produtivos, os modos de pensar, de se comunicar e de viver. 

O primeiro computador eletro-mecânico, denominado Z1, foi construído em 1936 pelo 

engenheiro alemão Konrad Zuse a partir de relês que executavam cálculos em fitas 

perfuradas. O cientista tentou vender o computador para o governo alemão que 



33 

 

desqualificou a oferta devido ao esforço durante a guerra. 

Nessa mesma época os norte-americanos desenvolveram um projeto conjunto entre a 

Universidade de Havard e a Marinha, que culminou com o computador Havard Mark 

I, projetado pelo professor Howard Aijen. O Mark I ocupava um espaço de cento e 

vinte metros e conseguia multiplicar dois números de dez dígitos em três segundos. 

Simultâneamente o exército americano desenvolveu, chefiado pelos engenheiros J. 

Presper Eckert e John Maucly, o Eletrronic Numeric Integrator And Calculator 

(ENIAC), capaz de fazer 500 multiplicações por segundos. O ENIAC foi mantido em 

segredo pelo governo americano até 1945, ao final da Segunda Guerra. 

A criação do Colossus remonta à crescente onda de imigrantes que chegavam aos 

EUA, nas duas últimas décadas do século XIX, elevando a taxa de crescimento da 

população americana e, consequentemente, a penosa lentidão do processo de contagem 

do censo de 1880, no qual um exército de funcionários do United States Census 

Bureau trabalhou manualmente durante sete anos para analisar, organizar e publicar os 

resultados. Numa viagem que fazia de trem, o agente do censo, Herman Hollerith, 

observou o cobrador com um pequeno aparelho que furava o cartão da passagem 

conforme a cidade destino do passageiro.  

Ao olhar esse simples processo ele imaginou que cada furo no cartão, que representava 

uma cidade, poderia ser uma categoria da população americana. A ideia de perfurar 

cartões não era nova. Em 1804, Joseph-Marie Jacquard, um tecelão de seda francês, 

inventara esse recurso para seu tear de seda automatizado. Assim, utilizando os 

princípios da máquina elaborada por Jacquard, Hollerith desenvolveu a ideia de 

utilizar cartões do tamanho das notas de dólar, com doze fileiras de vinte furos, 

correspondendo à idade, sexo, lugar de nascimento, estado civil, número de filhos e 



34 

 

outros dados populacionais. Os apuradores transferiam as respostas para os cartões, 

perfurando os lugares adequados, depois colocavam os cartões na máquina de 

tabulação idealizada por Hollerith, na qual a cada vez que um pino encontrava um furo 

a informação era registrada em um quadro de mostradores. Desta forma, foram 

computadas as informações acerca de 62.622.250 pessoas e o censo americano de 

1890 durou apenas um ano. 

No começo do século XX esses sistemas tornaram-se ferramentas essenciais para 

negócios e governos. Essa tecnologia possibilitou o processamento de grandes 

quantidades de dados e teve um papel importantíssimo num dos eventos que 

definiriam o século: a Segunda Guerra Mundial. Para combater a ameaça nazista os 

aliados usaram não só armas, mas ideias. Na estação secreta de Bletchley Park, ao 

norte de Londres, um grupo de matemáticos e cientistas trabalhavam em um crucial e 

secreto projeto; seu sucesso ou fracasso determinariam o sucesso da guerra.  

A missão deles era decifrar o código enigma alemão, a tecnologia usada pelos nazistas 

para todas as suas comunicações militares secretas. A interceptação das transmissões 

de rádio era fácil, mas a menos que pudessem decifrá-las, eram inúteis. Decifrar uma 

mensagem era um processo complexo, mas depois de algumas pesquisas os cientistas 

de Bletchley criaram uma máquina chamada “A Bomba”, que somava doze máquinas 

de enigmas e que foi criada usando a mesma tecnologia que Hollerith desenvolveu 

para processar cartões perfurados no censo americano de 1890. 

 Ela possuía milhares de possibilidades por segundo em busca de um grupo que 

possibilitasse decodificar uma mensagem; quando encontrava uma das possibilidades, 

ela parava. A capacidade de quebrar o código do enigma alemão tornou-se uma das 

ferramentas mais valiosas do arsenal dos aliados, pois a decodificação ajudou a 
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diminuir o período da guerra em dois anos. Os alemães, entretanto, começaram a usar 

um código ainda mais complexo, o criptógrafo Laurence, e para decifrá-lo a equipe em 

Bletchley produziu, em 1943, uma máquina decifradora ainda mais avançada. A 

equipe trocou as chaves e mostradores mecânicos por válvulas elétricas, criando um 

computador programável, eletrônico e digital, o Colossus
3
, considerado o primeiro 

computador eletrônico completamente programável. Com menos de um centésimo do 

poder de processamento de um telefone celular atual, ainda assim o Colossus marca o 

começo da era da informatização. Um momento crucial que levou à revolução da 

informação que acontece em nossa época. 

Apenas dez anos após o final da Segunda Guerra os computadores eletrônicos foram 

fabricados comercialmente e uma das companhias líderes era a companhia da máquina 

de tabulação de Hollerith, que hoje mudou seu nome para International Business 

Machines, a IBM. 

Segundo Negroponte (2003, p. 90), na década de 1950 e no princípio da de 1960 um 

computador era algo tão valioso “que se faziam todos os esforços para mantê-lo 

funcionando, sem parar” e usá-lo era “como dirigir um módulo lunar, era coisa para 

uns poucos versados na parafernália necessária para pilotar essas máquinas”. 

 No final da década de 1960 começam a aparecer os microcomputadores, com preço 

de 20 mil dólares, os precursores do que conhecemos hoje como estações de trabalho. 

Para Santaella (2010, p. 104), a fonte fundamental da cibercultura está no 

microprocessador que, graças aos pesquisadores da Infel, sociedade de componentes 

eletrônicos, chega ao mercado em 1971. “Poucos foram os instrumentos inventados 

pelo homem que modificaram tanto as sociedades humanas, seus efeitos afetam toda a 

                                                
3CRUZ, Renato, 2013, O Estado de S.Paulo de 18/08/2013, p. B 11. 
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economia.” Segundo a autora, 

 Sua onipresença se faz sentir dos telefones aos televisores e, é claro, 

os microcomputadores. (…) Progressivamente, os chips foram ficando 

mais e mais miniaturizados e ubiquitários, mais potentes e mais 

baratos. Estão hoje nos celulares, nos inumeráveis terminais 

bancários, nas geladeiras e, daqui a não muito tempo, encontrarão 

novos habitats no corpo humano. 
 

 

Assim, num curto período de tempo a evolução dos computadores – nos quais a 

tecnologia dos microchips progride em poder e possibilidades cada vez maiores – 

coloniza todas as áreas da vida humana. Na figura 05, podemos observar as imagens 

do ENIAC, da Máquina de Enigmas e do computador Colossus. 

 

2.2.  BRASIL, DITADURA DE POLÍTICAS EQUIVOCADAS 

 

A instabilidade política e econômica que atinge o Brasil no início da década de 1960, 

que culmina com o golpe militar de 1964, traz com ela uma série de medidas equivocadas nos 

setores de pesquisas e desenvolvimento tecnológico, determinantes no atraso do 

desenvolvimento tecnológico do país. Um dos principais exemplos é a adoção da política de 

reserva do mercado brasileiro de informática que, por suas consequências econômicas, sociais 

e diplomáticas, tornou-se um símbolo da incompetência burocrática na história recente do 

Brasil. Arquitetada durante a fase mais dura da ditadura militar, na presidência do general 

Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), foi legalmente institucionalizada no mandato do 

general João Figueiredo (1979-1984), desafiada 
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durante o período de governo do presidente José Sarney (1985-1989) e encerrada pela política 

estabelecida no curto governo do presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992). Nesse 

período destaca-se o posicionamento das empresas de comunicação contrárias a essa reserva 

de mercado, principalmente o dos quatro maiores jornais de circulação nacional (O Estado de 

S.Paulo, Folha de S.Paulo, Jornal do Brasil e O Globo), pois o atraso tecnológico 

influenciava diretamente nos processos produtivos das redações desses periódicos. 

Para o Coordenador Editorial do Grupo Estado, Roberto Godoy
4
, “no início dos anos 

1970, a captação de notícias era algo heroico, uma delícia, mas heroico”. Segundo o 

jornalista, “era muito difícil, primeiro porque vivíamos o início do regime militar e não havia 

nenhum interesse dos generais em facilitar o acesso das empresas jornalísticas a novas 

tecnologias para captação e divulgação de informação, ao contrário.” Em alguns casos, diz 

Godoy, isso ficava muito evidente, e exemplifica: “O jornal O Estado de S.Paulo tinha na 

redação uma enorme mesa telefônica com muitos ramais que constantemente estavam 

ocupados devido à demanda do processo jornalístico”. O Grupo tentava obter algumas linhas 

diretas para não depender dos ramais, “a dificuldade não era dinheiro. Mas todas as vezes que 

o jornal comprava uma linha telefônica, demorava mais de um ano para essa linha ser 

instalada”. 

Godoy afirma que em 1970 “o Jornal da Tarde era muito novo, ele não tinha raiz. A 

raiz do JT foi a editoria de esportes do jornal O Estado de S.Paulo, que começava a circular 

no domingo à noite e tinha uma demanda tal que as pessoas ficavam na porta do prédio do 

jornal para comprá-lo”. Nessa época a tiragem do jornal O Estado de S.Paulo era de 170.000 

exemplares vendidos em banca, já que não havia a possibilidade de ter um sistema de venda 

por assinaturas. Os diferenciais da editoria eram as primeiras matérias especiais feitas para 

uma editoria de “Esportes” e o compromisso de publicar todos os resultados de todos os 

                                                
4
  GODOY, ROBERTO. Entrevista gravada em fevereiro de 2013 
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esportes. Em razão desse compromisso é que o jornalista precisou realizar a seguinte tarefa, 

durante um plantão dominical, uma vez que “para conseguir um chamado interurbano, quando 

era possível, demorava-se muitas horas”: 

 
Uma coisa que eu mesmo fiz foi sair aqui da redação, ir para o 

Campo de Marte para pegar um avião, que só fazia voo diurno, até a 

cidade de Presidente Prudente, a 700 km de São Paulo. Fui 

acompanhar um jogo de futebol entre a os times da Prudentina e 
Ferroviária de Araraquara, um jogo que não tinha a mínima 

importância, mas precisava estar na página do jornal, 5 ou 10 linhas 

contando o resultado da partida. Voltei para São Paulo assim que a 

partida acabou.  Isso se resolveria com uma simples ligação 

telefônica, mas não era possível. 

 

 

 Dois anos depois, em 1972, o jornal possuía dez sucursais dentro do estado paulista, 

todas equipadas para a transmissão de fotografias, “mas devido à qualidade da transmissão 

telefônica, as fotografias que chegavam eram manchas – ainda que vindas de cidades 

próximas, como Campinas ou Santos – impossíveis de serem publicadas”, relata Godoy. As 

fotos, todavia, vindas de outros países, chegavam com qualidade para publicação, o que 

demonstra que o grande problema era a nossa rede, na época administrada pela Companhia 

Telefônica Brasileira, CBT.  “O nosso sistema de telefonia, chamado penta conta, era balizado 

em códigos combinados de cinco algarismos mecânico-hidráulicos e com um pequeno 

impulso eletromagnético, cheio de ruídos, era um horror”, explica o jornalista. Sendo assim, o 

jornal adotava dois procedimentos, “ou mandava os filmes pelos malotes da empresa de 

ônibus Cometa, ou o próprio repórter fotográfico se deslocava de determinada cidade até a 

sede do jornal para trazer os filmes.” Relata ainda o jornalista que, 

 

com um sistema telefônico que não funcionava bem, mas com os 

computadores se desenvolvendo cada vez mais, as empresas de 

comunicação desenvolveram suas próprias áreas de desenvolvimento 

tecnológico, usando a rede telefônica apenas para obter o sinal de 
telefonia como plataforma e uma modulação própria para enviar e 

receber dados. Tudo muda com a chegada de Sérgio Motta ao 

ministério das Comunicações, no governo Fernando Henrique 

Cardoso; ele realmente colocou o país no estágio que está hoje, se 

não é excelente está entre os 15 primeiros, e quem se beneficia 

muitíssimo disso são as empresas de comunicação. 
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Não se pode esquecer que além de dificultar o acesso a novas tecnologias a ditadura 

militar impôs um regime de censura que mutilava e impedia a publicação de matérias e 

imagens, algumas delas de fundamental interesse social, como a epidemia de meningite que 

assolou o estado em 1974, (figura 06). 

No último quarto do século XX, o desenvolvimento de novas tecnologias 

desempenhou um papel importante na produção e circulação da comunicação. Três 

desenvolvimentos interligados tiveram singular importância. O primeiro foi o crescente uso 

de tecnologias digitais no processamento, armazenamento e recuperação da informação. 

 A digitalização da informação, combinada com o desenvolvimento de tecnologias 

eletrônicas relacionadas, possibilitou nova e maior capacidade de armazenar e de circular 

informações. “Ela criou a base para a convergência das tecnologias de informação e 

comunicação, permitindo que a informação seja convertida facilmente para diferentes meios 

de comunicação” (THOMPSON, 2011, p. 210).  

A chegada da internet, que rapidamente se torna um consumo de massa, evoluindo de 

um simples canal de texto para distribuir serviços de imagem, voz e vídeo, propiciando o 

hibridismo e fluidez nas misturas entre as formas, gêneros, atividades e segmentos culturais, 

alavancando a distribuição e interação comunicacionais nas mais variadas possibilidades. O 

terceiro desenvolvimento, que garantiu intensidade e velocidade na disseminação de 

conteúdos, foi o das telecomunicações.  

O crescente uso dos sofisticados sistemas de transmissão via satélites e cabos permitiu 

uma eficiente transmissão de informações à longa distância, ou seja, colocou a comunicação 

numa escala cada vez mais global, constituindo novas formas de socialização e de cultura, a 
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cultura digital. 

No ambiente imagético, as novas tecnologias digitais mudaram os processos de 

criação e divulgação das imagens, principalmente nas maneiras como nos relacionamos com o 

mundo. A fotografia, agora digital, representa um enorme avanço nos processos de sua 

produção, sua imediatez, sua circulação e seu baixo custo, multiplicando, assim, a presença 

social da fotografia. A imagem fotográfica se converteu em um objeto do cotidiano do homem 

contemporâneo graças à integração da fotografia com os aparatos eletrônicos, sua 

simplificação no manejo dessa tecnologia e sua onipresença nos demais meios e plataformas 

de comunicação. Nas palavras de Felici (2011, p.92), “a fotografia torna-se um meio 

extraordinariamente popular e transpassa todas as barreiras sociais”. 

No âmbito profissional, além das facilidades em sua captura e divulgação, a fotografia 

digital proporciona uma possibilidade ilimitada de manipulação, trazendo benefícios, assim 

como se trabalha na esfera da fotografia publicitária e prejuízos, assim como se opera no 

campo fotojornalístico. A natureza volátil da linguagem digital possibilita manipular arquivos 

e compartilhar informações com mais facilidade. 

 Para Rouillé (2009, 128), “o repórter fotográfico se caracteriza pela maneira 

como, por um lado, seu corpo se mistura com o seu aparelho e, por outro, com o mundo e 

com as coisas”. O resultado desse processo – a fotografia jornalística – Vilches (1997, p. 77) 

entende que “não é uma ilustração do texto escrito, nem tampouco uma substituição do texto 

escrito. Ela tem uma autonomia própria e pode considerar-se como um texto informativo.”. 

Este texto informativo esteve sempre suscetível à manipulações desde a sua existência. 

Segundo Gisèle Freund (2006, p. 47), a primeira fotomontagem conhecida da história 

da fotografia é o quadro executado por David Octavius Hill, entre 1843 e 1866, sem nenhum 

intento de enganar o público, pois o processo de fotomontagem da obra era conhecido. 

Entretanto, desde então várias técnicas de manipulação fotográfica foram desenvolvidas e 
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executadas de acordo com os interesses de fotógrafos, de veículos de imprensa e de governos, 

situação que Rouillé (2009) simplifica ao afirmar que “as formas fotográficas do verdadeiro 

tendem a confundir-se com as formas do útil”. 

O fotojornalismo, como gênero discursivo midiático, constitui-se de imagens, 

agregadas de mensagens, produzidas por um grupo de indivíduos e transmitidas para outros 

situados em circunstâncias espaciais e temporais diferentes daquelas encontradas no contexto 

original de produção, ou seja, trata-se de uma comunicação mediada, aqui entendida como 

produção institucionalizada de difusão de bens simbólicos por meio da fixação e transmissão 

da informação. 

É importante salientar que o valor informativo de um acontecimento não é constante 

nem invariável, uma vez que depende dos conhecimentos historicamente disponíveis no seio 

da sociedade. Conforme percebe Soulages (2010, p. 49), 

 
numa reportagem publicada na imprensa, quem é o criador... 

evidentemente o fotógrafo, mas é também a equipe que trabalha com 

ele durante as reportagens e no jornal... Passamos, pois, de uma visão 
romântica, individualista e simplificadora do criador isolado, 

independente e único senhor a bordo para uma visão dialética, 

material e plural da equipe de criadores. Um criador nunca está 

sozinho, depende sempre e de modo específico dos que estão a sua 

volta. 
  

 

 Dessa maneira, buscamos entender como a tecnologia digital na informação e 

comunicação influenciará, não só a fotografia, mas todo o processo de criação nas redações 

em suas várias plataformas de divulgação possibilitadas pelas novas ferramentas 

comunicacionais a ponto de criar um novo ambiente híbrido e fluído dos meios midiáticos em 

tempos de convergência, proporcionado pelos renováveis processos tecnológicos. Lugar em 

que o movimento, o ritmo e a desmaterialização do objeto transformam o processo produtivo 

jornalístico na busca da criação de novas  

formas de percepção em consonância com o mundo da velocidade. 
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3.  CONVERGÊNCIA DAS MÍDIAS 

 

“Alô? Estou ligando apenas para checar se a ligação está boa”. Foi por meio de uma 

provocação entre rivais que teve inicio uma das maiores revoluções da comunicação. Em 03 

de abril de 1973, Martin Cooper, à época diretor da Motorola, fez pela primeira vez uma 

ligação através de um aparelho celular. A ligação foi recebida pelo chefe do escritório da 

operadora AT&T, então a maior concorrente da Motorola. O protótipo Motorola Dyna TAC 

800x, um aparelho de 33 cm de altura, 4,5 cm de largura e que pesava 794 gramas, demorou 

noventa dias para ser construído e se tornou o primeiro telefone portátil do mercado, ao 

preço de US$ 4 mil, ao passo que Martin Cooper passou a ser considerado o pai da telefonia 

móvel. (Figura 07). 

Outras revoluções, entretanto, acontecidas, prepararam o cenário para a criação de 

Cooper. As sociedades modernas floresceram na Europa entre o final da Idade Média e o 

início da era moderna. Para que se compreenda o seu desenvolvimento é substancial deferir 

uma determinante importância à ascensão das instituições da mídia e à expansão gradual na 

tessitura do trânsito de comunicação e informação, desde o aparecimento das primeiras 

máquinas tipográficas na Europa do final do século XV até os atuais impérios da 

comunicação, “pois essas instituições e redes foram essenciais para a formulação e 

reformulação da organização social do poder simbólico do mundo moderno” (Thompson, 

2011, p. 8). 

Na história europeia, a Renascença chancela a transição do fim da Idade Média para o 

surgimento da Idade Moderna. O termo faz referência ao retorno do interesse pelas riquezas 

intelectuais e artísticas da Grécia e da Roma antigas. Obras de autores clássicos como Platão, 

Aristóteles, Cícero e Homero, que haviam caído na opacidade no Ocidente, são redescobertas 

e, com elas, uma visão mais humanista que dá prioridade ao 
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homem e às realizações humanas. 

O reencontro do mundo clássico alterou radicalmente a criação na arquitetura, na 

escultura e na pintura refletindo uma observação mais cuidadosa da forma humana e da 

natureza, além do desenvolvimento de técnicas artísticas como a perspectiva (FÁVARO, 

2009, p. 16). Florença assume o papel de dar forma à Renascença: na arquitetura, Felippo 

Brunelleschi, que em 1435-1436 completa a obra no domo da Catedral de Florença, foi o 

primeiro artista a demonstrar os princípios da perspectiva linear, a geometria básica tratada 

por Alberti em Da Pintura (FÁVARO, 2009, p.17); na escultura, Donatello (Donata di 

Niccolo) e suas obras para a Duomo de Florença (o Profeta imberbe, o Profeta barbudo, O 

Sacrifício de Isaac, Profeta Abacuc e o Profeta Jeremias), bem como a imagem em bronze de 

Davi, criada na década de 1430, uma das primeiras estátuas de um nu independente da 

Renascença;  na pintura, Mosaccio (Tommaso di Ser  Giovanni di Mone) começa em 1425  a 

pintar A Trindade para a igreja de Santa Maria Novella, mas morre três anos mais tarde. Foi 

um dos primeiros pintores a colocar em prática as teorias de Brunelleschi a respeito de como 

sugerir profundidade numa superfície plana. 

A tecnologia de impressão revelada por Johannes Guttenberg, em 1455, em Mainz, 

Alemanha, ao imprimir a Bíblia, um dos primeiros e mais importantes livros impressos, 

funde-se à grande inovação artística da época e, simultaneamente, a dissemina, lançando as 

bases de uma sociedade baseada no conhecimento. Geoffrey Batchem (2004, p. 206) 

identifica nesse acontecimento “um daqueles momentos históricos dos quais a súbita 

cristalização de uma nova tecnologia proporciona um núcleo de novas formas de prática 

social e cultural e marca o início de uma nova era de exploração artística”. De fato o uso da 

impressão na produção e divulgação de notícias fomentou o estabelecimento de redes de 

comunicação no início da era moderna. Em meados do século XV, uma variedade de folhetos 

informativos, posteres e cartazes começaram ser produzidos e publicados. Esses eram uma 
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compilação de sentenças oficiais, decretos do governo, folhetos, entre outros, de publicações 

avulsas e irregulares que, impressos aos milhares, transformaram-se numa valiosa fonte de 

informações sobre fatos distantes. 

Assim, a expansão da imprensa faz com que o intercâmbio de informação e de 

conteúdo simbólico, que para a maioria da população era um processo que ocorria 

exclusivamente no contexto da interação face a face, altere as relações socioculturais com o 

acesso ao conhecimento não local que elas incorporam cogitativamente em seu processo de 

autoformação. As tradições permanecem, mas num processo de entrecruzamento com as 

formas mediadas de interação, num progressivo diálogo além das fronteiras locais, “o 

desenvolvimento da mídia cria novos campos de ação e interação que envolvem formas 

características de visibilidade e nos quais as relações de poder podem mudar de formas 

rápidas, dramáticas e imprevisíveis” (THOMPSON, 2011, p. 11-2). 

Desde a origem da imprensa os processos de produção, armazenamento e circulação 

de informação passam por expressivas e incisivas alterações expansionistas, transformando-se 

em produtos num mercado acessível aos indivíduos. Segundo Thompson, 

de uma forma profunda e irreversível, o desenvolvimento da mídia  

transformou a natureza da produção e do intercâmbio simbólicos no 

mundo moderno (...); o desenvolvimento dos meios de comunicação se 

entrelaçou de maneira complexa com um número de outros processos 

de desenvolvimento que, considerados em sua totalidade, se 

constituíram naquilo que hoje chamamos de “modernidade” 

(THOMPSON , 2011, p. 35). 

 

O aparecimento do jornal periódico impresso se dá em outubro de 1605, quando o 

mesmo formato usado para imprimir livros foi utilizado na impressão do jornal Relation, 

editado por Johann Carolus. Era uma mídia portadora de linguagem e finalidades 

características e destacava a notícia como um dos gêneros jornalísticos. Mais que narrativas 

comuns, as notícias são resultado de um processo que envolve um conjunto de negociações e 

disputas e desde os primórdios já mobilizavam na sua textualização, além da linguagem 
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verbal (escrita), outras linguagens não verbais como as visuais da tipografia, das ilustrações, 

gravuras e desenhos. 

Com o advento da fixação da imagem fotográfica, a sociedade necessitava de imagens 

que informassem e transformassem, mas foi muito lentamente que a imprensa assimilou o 

aparecimento da fotografia. Em 1840 os primeiros fotógrafos já registravam os 

acontecimentos, porém a técnica rudimentar só permitia imagens isoladas e sob determinadas 

condições de luz. Desse modo, a primeira reprodução de uma fotografia em jornal aparece 

somente em 1880. Em razão, todavia, da demora dos proprietários dos jornais em investirem 

em novas máquinas e da resistência dos editores – estes, apesar do potencial informativo das 

imagens fotográficas, desvalorizavam sua seriedade além de considerarem que essas não se 

enquadravam nas convenções e na cultura dominante – a imprensa diária retardou o uso da 

fotografia nos jornais. 

A introdução da fotografia na imprensa foi um fenômeno de extrema importância, pois 

mudou a visão das massas. Se até então “o homem comum só podia visualizar os 

acontecimentos ocorridos em sua rua, em seu povo”, segundo observa Freund (2006, p. 8), o 

fotojornalismo abriu uma janela para o mundo a ponto de os acontecimentos nacionais e 

internacionais tornarem-se “familiares” e, ao aumentar o lastro de seu conhecimento, o mundo 

se encolher. A imagem é o reflexo concreto do mundo onde se vive. 

O jornalismo passou por uma revolução ao experimentar o potencial transformador da 

fotografia na configuração de uma nova visualidade para o impresso. O modelo de 

objetividade e exatidão perseguido por séculos pelo jornalismo impresso encontrou na 

fotografia a “prova irrefutável”, a convicção de credibilidade e veracidade do fato veiculado 

no contexto noticioso, o que consistiu numa significativa mudança na forma de o público se 

relacionar com a informação através da valorização do que é visto e do aumento da 

capacidade de cognição do leitor. A imanência passou a ser a condição das imagens dos 
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jornais, em sua forma ordinária: buscou colar-se em seus referentes na pretensão de marcar aí 

seu potencial de noticiabilidade. O fotojornalismo foi responsável, portanto, por uma das 

maiores transformações na imprensa desde o seu surgimento: a linguagem verbal da notícia 

começou a ser acompanhada da linguagem não verbal da fotografia, como procedimento 

técnico-expressivo mais determinante do conteúdo visual da imprensa diária, o que em pouco 

tempo foi denominado “jornalística” e, em seguida, “fotojornalismo”, termo que designa 

indistintamente uma função profissional desenvolvida na imprensa e um tipo de imagem 

canalizada por esta, proporcionando ao leitor universos extras de significações. 

É no universo das sociedades que os seres humanos produzem e intercambiam 

informações e conteúdos simbólicos. No caso particular da mídia, distingue-se uma grandeza 

simbólica inflexível: relaciona-se com a produção, o armazenamento e a circulação de 

materiais que são significativos tanto para produtores quanto para receptores. 

A relação de distância e de ausência física entre as instâncias de troca impossibilita a 

mídia impressa de coincidir o tempo do fenômeno ocorrido, o tempo de produção da 

informação e o tempo da leitura, pois é necessário um determinado tempo para o 

conhecimento e a fabricação do produto, um tempo de transporte do produto (circuito de 

distribuição) e, finalmente, o tempo de leitura, “uma sucessão de momentos operatórios que 

produzem uma grande defasagem entre o surgimento do acontecimento e o momento que o 

leitor toma conhecimento dele” (CHARAUDEAU, 2009, p.113). 

A procura da diminuição desse espaço de tempo sempre foi uma preocupação das 

empresas de comunicação. Foram utilizadas edições extras, duas ou três edições no mesmo 

dia, fechamentos antecipados de edições, entre outras alternativas, mas esse espaço de tempo 

só começa a diminuir realmente quando as empresas de comunicação adquirem seus 

primeiros computadores, que inicialmente são programados para operações da rotina 

administrativa interna – controle de estoques, folha de pagamento, faturamento – e, somente 
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uma década após a histórica ligação de Martin Cooper, acima referida, os jornais aposentam 

as máquinas de escrever ao instalarem terminais de processamento de textos na redações, o 

que possibilitou maior rapidez na elaboração e edição das notícias e o envio eletrônico de 

matérias para o processo de impressão. Nessa fase observa-se uma significativa diminuição do 

tempo necessário para a produção da notícia, o que permite maior apuração e controle de 

qualidade do produto final impresso e rapidez na entrega desse produto. 

Ao implantarem os computadores em suas redações, as empresas de comunicação 

possibilitaram o início de uma mudança radical em todas as fases do processo produtivo 

jornalístico. Num espaço de tempo extremamente curto, o computador domina toda a 

produção nas mais diversas áreas numa revolução técnica que também se alastra por todo o 

processo cultural. Desse modo, “uma máquina que estava destinada a mastigar números”, 

como diz Lunenfeld (1999), “começou a mastigar tudo: da linguagem impressa à música, da 

fotografia ao cinema”, convertendo a cibernética na “alquimia do nosso tempo” e o 

computador em “seu solvente universal” no qual “todas as diferentes mídias se dissolvem em 

um fluxo pulsante de bits e bytes” (LUNENFELD apud SANTAELLA, 2010, p. 3). Assim, à 

medida que cresce seu poder, seu mercado aumenta e seu preço diminui e ao penetrar nas 

mais diversas camadas da sociedade faz desse crescimento um indicador fundamental, pois a 

produção, o arquivamento e a circulação de moeda corrente da informação começam a 

depender cada vez mais do computador. Santaella (2010, p. 64) observa que da mesma forma 

que a prensa manual no século XV e a fotografia no século XIX exerceram um extremo 

impacto no desenvolvimento das sociedades e culturas modernas, “hoje estamos no meio de 

uma revolução nas mídias e uma virada nas formas de produção, distribuição e comunicação 

mediadas por computador que deverá trazer consequências muito mais profundas que as 

anteriores”. 

 Outro imprtante fator que alavancou o processo produtivo das redações é a ampliação 



51 

 

da consciência das possibilidades comerciais da internet com a criação, em 1979, do Campus 

Serve, o primeiro provedor de serviços online, tendo como um dos sócios o grupo 

Time/Warner. Grupos alemães e franceses logo perceberam as possibilidades do novo produto 

e ligaram-se à American On Line criando outros provedores, o que culminou com a criação, 

em 1989, da World Wide Web pelo pesquisador inglês Tim Berners-Lee. Inicia-se de tal modo 

outra revolução que não se chamará industrial por não está relacionada somente à fabricação, 

mas aos serviços e ao conhecimento. Com profundas implicações em toda a sociedade 

contemporânea, a internet se desenvolve sem barreiras espaciais ou temporais e se adapta às 

mudanças no modo como as pessoas obtém informação, buscam opiniões e acessam serviços. 

As empresas de comunicação começam a vivenciar tempos de profundas mudanças. 

Até a década de 1980 as regras do jogo estavam claras: o jornal impresso correspondia à 

interpretação, o rádio à lepidez e a televisão ao entretenimento. Cada qual tinha seu público e 

todos tinham a sua própria cota publicitária. Essa antiga distribuição, entretanto, progrediu 

para um sistema informativo mais complexo com a chegada de um quarto e poderoso 

personagem: a internet. Para Salaverría (2008, p. 21), esse novo competidor atua nos mais 

diversos terrenos e oferece interpretação imediata e entretenimento. Nesse sentido, afirma o 

autor que 

 

a internet converteu-se em um competidor direto com os três meios clássicos 

ao mesmo tempo. Suas possibilidades são enormes. Ela é o meta meio, uma 

plataforma de comunicação que engloba os meios tradicionais e começa a 

luz a seus próprios meios jornalísticos sem referentes no impresso, no rádio e 

na televisão. 

 

 

Para Santaella (2010, p. 20), o momento explosivo para isso ocorreu quando o 

computador se uniu às redes telecomunicacionais, “o que resultou em algo único na história 

das mídias tecnológicas”. Quando os cérebros dos computadores, antes cerrados em bancos de 

dados com acesso limitado, “deslocaram-se para as periferias, para a extremidade inferior da 

hierarquia, para o terminal do usuário, para o recinto do cliente” propiciaram o surgimento de 
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novos ambientes socioculturais, alterando valores e interesses e engendrando uma nova 

relação social entre as pessoas, pois a recepção das formas simbólicas implica um processo 

contextualizado e criativo de interpretação no qual os indivíduos se servem dos recursos de 

que dispõem para dar sentido às mensagens que recebem. Os indivíduos passam, de tal modo, 

a ter acesso à outra via do sistema, ou seja, o fenômeno complexo da mensagem é corrompido 

pelo processo de interpretação e reinterpretação, pois as formas simbólicas, normalmente 

discutidas no processo de recepção, podem ser reelaboradas e compartilhadas num circuito de 

maior abrangência. Assim, como previu Negroponte (1995, p. 164), ao passo que os modelos 

econômicos da mídia até a última década do século XX baseavam-se quase exclusivamente 

em “empurrar” a informação e o entretenimento para o público, “a mídia de amanhã terá tanto 

ou mais a ver com o ato de ‘puxar’: você e eu acessaremos a rede e conferiremos o que há 

nela, da mesma forma que hoje fazemos numa biblioteca”. 

Na emergência da comunicação global, via redes de teleinformática em que as 

distâncias significam cada vez menos, as empresas de comunicação começam a procurar 

canais de distribuição para aumentar seus mercados e solidificar seus compromissos com o 

público (já que os consumidores aprendem a aplicar diferentes tecnologias para interagir com 

outros consumidores) e, consequentemente, obter um controle mais seleto sobre o fluxo de 

informações. 

Segundo Flusser (2008, p. 31), se antes o fundamento era a ordenação formal do 

mundo aparente da matéria “com objetivo de formalizar o mundo existente”, na atualidade o 

essencial é tornar aparente um mundo altamente codificado em números, um mundo de 

formas que se multiplicam incontrolavelmente, “com o objetivo de realizar as formas 

projetadas para criar um mundo alternativo”, o que se entende por “cultura imaterial”, mas 

deveria na verdade se chamar “cultura materializadora”. Para o autor, todavia, 

se considerarmos a história da humanidade como uma história da 

fabricação e tudo o mais como meros comentários adicionais, torna-
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se possível distinguir, grosso modo, os seguintes períodos: o das 

mãos, o das ferramentas, o das máquinas e o dos aparelhos 

eletrônicos (apparate). Fabricar significa apoderar-se (entwenden) de 

algo na natureza, convertê-lo (umwenden) em algo manufaturado, 

dar-lhe uma aplicabilidade (anwendwn) e utilizá-lo (verwenden). 

Esses quatro movimentos de transformação (Wenden) – apropriação, 

conversão, aplicação e utilização – são realizados primeiro pelas 

mãos, depois por ferramentas, em seguida pelas máquinas e, por fim, 

pelos aparatos eletrônicos. 

 

Destarte, as novas circunscrições obrigam as empresas de comunicação a se 

converterem às novas tecnologias que, além de abrirem infinitas possibilidades para 

produtores e consumidores de mídia, estabelecem a cultura da velocidade capaz de instigar e 

humanizar nossa interação com as máquinas. 

Ao afirmar que são as telas dos computadores que encetam “uma interface entre a 

eletricidade biológica e tecnológica, entre o utilizador e as redes”, Santaella (2010, p. 82) 

considera que “na medida em que o usuário foi aprendendo a falar com as telas através dos 

computadores, telecomandos, gravadores de vídeo e câmeras caseiras, seus hábitos exclusivos 

de consumismo automático passaram a conviver com hábitos mais autônomos de 

discriminação e escolhas próprias”. 

 

 

 

3.1.      OS PRIMEIROS SITES DE NOTÍCIAS BRASILEIROS 

 

Frente à possibilidade de tautocronismo de todas as linguagens e de todas as mídias, 

começam a aparecer os portais de notícias que aceleram o fluxo de conteúdo da mídia e 

diminuem ao extremo o tempo entre o fenômeno ocorrido, a produção da informação, a 

distribuição e o consumo da notícia. Num mercado onde só sobrevivem os que fazem um 

produto de melhor qualidade, as empresas de comunicação enfrentam decisões multiformes 

relativas à adequação de suas operações a essa nova estrutura tecnológica que possibilita 
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variações infinitas do mesmo material, pois “não se trata do mero transporte do que sempre 

foi feito no jornalismo impresso, mas do momento de exploração das propriedades específicas 

que o meio oferece” (SALLES, 2011, p. 4). 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 

Eco 92, realizada entre os dias 03 e 14 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, a 

Agência Estado elaborou o primeiro boletim informativo eletrônico na rede mundial de 

computadores. “News”, como foi chamado o boletim, reunia as informações produzidas pelos 

jornalistas do Grupo Estado que eram postadas por e-mail na Bitnet, a versão não comercial 

da internet na época, que interligava as universidades e centros e institutos de pesquisas de 

mais de cem países. Com sua tela preta em que apareciam as letras verdes, a Bitnet 

funcionava como uma sala de bate-papo na qual acadêmicos de todos os países trocavam 

informações e discutiam temas através de listas de discussões. Dois anos após a Eco 92, The 

Daily Telegraph é o primeiro periódico nacional britânico a entrar na web. 

Ao migrar para a rede, os jornais começam a explorar o potencial infinito da fusão de 

conteúdos, banco de dados, interatividade, oferta de serviços e fortalecimento das relações 

com os leitores. Essa nova forma de produzir e divulgar conteúdo – doravante a informação é 

uma corrente que transcorre sem parar e, no segundo seguinte, surge outra notícia alterando 

tudo – assombrou não só os empresários como os profissionais envolvidos nesse processo em 

razão da diferença em relação às experiências anteriores, quando as tecnologias de mídia 

como o jornal impresso, o rádio e a televisão foram aparecendo paulatinamente, de forma 

“mais disciplinada”, na expressão de Dizard Jr. (2000, p. 255), isto é, com um tempo 

suficiente para assimilação das consequências econômicas e sociais. 

Abalroada pela rapidez da dimensão digital, a imprensa diária busca se amparar na 

rede com a sua principal fortaleza: a credibilidade informativa. Este patrimônio construído 

durante décadas e o reconhecimento das marcas deixadas pelo papel prorrompem para os 
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internautas e confluem como referências indiscutíveis da informação de atualidade na rede. 

Com a abertura da internet para o meio comercial e o surgimento da ferramenta World 

Wide Web – que permite a utilização de recursos gráficos e de navegação, os links e 

hiperlinks – o Grupo Estado, em 20 de fevereiro de 1995, coloca no ar uma página de 4 bytes 

com matérias noticiosas, tornando-se o primeiro site de notícias brasileiro a entrar no 

ciberespaço
5
. Com condições de tráfego limitadas, acesso lento e precário (a fase inicial da 

internet só permitia conexão discada, dial-up, por meio de um modem e uma linha telefônica 

para fazer a ligação com o provedor numa velocidade média de apenas 56 kbps, quando 

atualmente é de 5 GBPS), a homepage do site trazia uma publicidade do Unibanco, o primeiro 

anúncio pago na internet.  Em 09 de julho de 1995 entra no ar a Folha Web, o site da Folha de 

S.Paulo na internet, substituído em 20 de abril de 1996 pelo Universo Online – UOL – que em 

sua primeira homepage trazia duas manchetes centralizadas e uma página que explicava o fim 

da Folha Web. Na figura 08, podemos observar uma das primeiras páginas dos sites da 

Agência Estado e do Universo online. 

É possível aqui estabelecer-se uma distinção entre as estratégias das empresas de 

comunicação para colocar na rede os seus sites: de um lado os meios digitais que nascem com 

pequenas seções e crescem paulatinamente dentro da estrutura do impresso, como o Grupo 

Estado; do outro, aqueles que se constituem como empresas independentes e se desenvolvem 

com uma mínima intervenção da disposição do impresso, como o Grupo Folha. 

Na busca do enriquecimento multimídia, os meios iniciam a comunicação de seus 

conteúdos combinando de maneira eficaz códigos comunicativos textuais, imagéticos, sonoros 

e gráficos, explorando as propriedades específicas que cada meio possibilita. Neste desafio os 

meios online se mostram uma plataforma tecnológica que supera todos os meios 

predecessores. 

                                                
5
Poucos dias antes, no dia 08 de fevereiro, o Jornal do Brasil começou a publicar na rede a reprodução de sua 

edição impressa, o JB Online. 
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3.2.     PROCESSO PRODUTIVO JORNALÍSTICO ONLINE 

 

Diante das novas possibilidades dos meios tecnológicos surge uma nova dinâmica 

operacional nas redações, ou seja, uma profunda mudança no processo produtivo jornalístico
6
 

que internamente procura uma melhor e mais rápida publicação e integração entre texto, 

fotografia e vídeo e, externamente, uma melhor relação interativa com o leitor, o que demanda 

uma nova integração de códigos comunicativos. 

Esse novo processo de produção, no qual a comunicação transita em tempo real e o 

espectador percorre livremente o espaço proposto, transforma o processo de produção, 

visualização e experimentação da notícia, possibilitando novos caminhos para a produção e 

consumo da informação. Em um campo marcado pela incerteza e imprecisão, esse movimento 

pode ser traduzido pelas tentativas em que acontecem as experimentações, uma vez que está 

na natureza dos processos produtivos a necessidade de serem compartilhados. As tentativas 

não assertivas trazem o conhecimento para novas experimentações na informação publicada 

abrindo espaço para outras ideias e modificando constantemente o processo. O conceito de 

inacabamento é, portanto, intrínseco ao contínuo processo de produção jornalístico online, 

pois a publicação sempre será modificada. Destaca-se, desse modo, na cultura digital, a noção 

de efemeridade e impermanência, o que permite relativizar a noção de conclusão, já que 

qualquer momento do processo é simultaneamente gerado e gerador. Os conhecidos “pontos 

iniciais e finais” da publicação são em rede, isto é, referem-se a diferentes momentos 

interconectados. 

Segundo Salles (2007, p.5), o acompanhamento desse percurso nos coloca frente a 

frente com um fenômeno marcado por intensa dinamicidade e simultaneidade de ações. 

Observado por essa perspectiva, o processo criativo indica, segundo a autora, 

                                                
6FÁVARO, 2009, p. 140. 
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de modo bastante instigante, um pensamento sustentado pelo 

estabelecimento de relações. Esta constatação nos remete à 

dinamicidade dessas produções, porém vai além, pois nos aproxima 

mais dos procedimentos construtivos, propriamente ditos; em outras 

palavras, nos aproxima do modo como essas ações se inter-
relacionam na busca pela construção dos objetos. 

 

 

A alteração para o período informativo vinte e quatro horas por dia, sete dias da 

semana, motiva preocupação por possível impacto num periódico mais analítico, reflexivo e 

narrativo, de grandes reportagens, artigos e pautas exclusivas. Um novo desafio se estabelece: 

reflexionar o conteúdo dos meios impresso e online como forma de integrá-los o mais rápido 

possível. 

Salaverría (2008, p. 100) avalia que nos primeiros anos a emergência do jornalismo 

web planteou uma rivalidade incômoda aos meios tradicionais. Estes meios veteranos 

procuravam não destacar os meios digitais limitando-lhes os horários de publicação (eram os 

meios impressos que determinavam quando se podia publicar uma determinada informação na 

rede) e controlando seu pagamento (o orçamento das publicações digitais sempre esteve 

subordinado e dirigido pela evolução dos impressos). Nas palavras do autor, “as alianças 

editoriais dos cibermeios sempre estiveram condicionadas às de suas matrizes impressas e 

jamais o inverso”. 

 O novo ciclo informativo envolve atualização, intercâmbio de informações e espaço 

do testemunho entre os distintos turnos. Adaptados às antigas técnicas de construção de 

notícias – com destaque para a “pirâmide invertida” 
7
–, a um tempo maior na elaboração das 

mesmas, ao prazo fixo de fechamento (dead line) e a um público receptor que raramente 

                                                
7 Na técnica da “pirâmide invertida” a redação da notícia começa pelas informações mais importantes, seguidas 

pelos dados complementares. Esta arquitetura de redação nasceu durante a Guerra de Secessão, nos Estados 

Unidos, quando o telégrafo, a grande tecnologia da época, possibilitava aos jornalistas o envio de suas 
informações. Como os postes que suportavam os fios do telégrafo eram um constante alvo das tropas, o sistema 

ficava muito tempo inoperante. Para garantir uma igualdade entre os jornalistas no momento de transmitirem 

suas informações, formou-se um rodízio entre os profissionais para a transmissão de um parágrafo por vez e só 

na segunda etapa transmitiriam o segundo parágrafo.  Assim, cada jornalista transmitia as informações mais 

importantes no início do texto, garantindo a chegada dos dados essenciais aos seus respectivos jornais. 
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interagia com a redação, muitos jornalistas resistiram aos novos processos produtivos e às 

facilidades e praticidade promovidas pelas novas tecnologias. 

 Depois de um longo tempo trabalhando da mesma forma, muitos desses profissionais 

acreditavam que não poderiam reajustar seus processos de trabalho, pois assim matariam o 

próprio jornalismo. Isso se deveu tanto à insegurança frente aos novos equipamentos que 

começaram a entrar nas redações quanto ao desconhecimento de uma técnica de construção de 

texto para a plataforma web, bem como ao curto prazo na elaboração e publicação da notícia – 

dada a necessidade da publicação em tempo real – e à nova dinâmica de interação com o 

público que, atualizado, começou a estabelecer um maior diálogo com as redações. A 

adaptação é difícil e nem sempre é possível contar exclusivamente com recursos profissionais 

próprios. 

A automatização do processo de produção da notícia garantiu uma maior taxa de 

retorno financeiro para as empresas, todavia também produziu efeitos negativos, com 

consequências gravíssimas: 

 O desaparecimento, num curto espaço de tempo, de algumas funções essenciais para a 

qualidade da informação publicada, como, por exemplo, os revisores de texto; 

 A diminuição de postos de trabalho, o que sobrecarregou os jornalistas em suas 

funções a ponto de estes passarem a utilizar cada vez mais os meios eletrônicos e 

tecnológicos, tais como a substituição das entrevistas in loco pelas entrevistas online, 

por telefone e releases, resultando na queda da qualidade da informação. A falta de 

mão de obra também não possibilita uma avaliação apurada do material a ser postado, 

o que leva à publicação de erros de escrita e de notícias inverídicas, (figura 09). 

 A redução da jornada de trabalho e a eliminação do turno da madrugada em alguns 

sites resultaram no atraso de algumas horas na publicação de notícias, o que fez a 

edição impressa mais atualizada que a digital, (figura 10). 
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  Gradativamente, a proximidade física dos profissionais estimulou naturalmente a troca 

de ideias, o que fez surgir a elaboração de pautas conjuntas. Os jornalistas começaram a 

pensar na melhor forma de refazer o jornalismo ao trabalharem com um recente dicionário de 

novos termos, ferramentas e programas em constante mudança e, amoldados ao jornal 

impresso, precisaram aprender a lidar com os novos parâmetros de tempo e espaço.  

 No jornalismo online, o processo produtivo está em permanente inacabamento: as 

notícias publicadas instantaneamente são atualizadas constantemente, em tempo real – o que 

acarretou o fim do dead line –, matérias especiais unem texto, imagens e áudio. Ferramentas 

online estão disponíveis vinte e quatro, como por exemplo o Google e a Wikipédia. Ao mesmo 

tempo em que o limite de espaço do meio impresso torna-se ultrapassado, fóruns, enquetes e 

troca de e-mails possibilitam uma maior interatividade dos usuários entre si e a redação. 

 Assim, “em vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de 

papéis separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo de acordo com 

um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo” (JENKINS, 2009, p. 

30). 

Para o Coordenador Editorial do Grupo Estado, Roberto Godoy
8
, “migrar do impresso 

para o virtual foi espetacular, um acontecimento único”. O jornalista conta que quando era 

Editor do Jornal Correio Popular, na cidade de Campinas (SP), 

                                                
8Entrevista ao site Estadao.com.br no endereço <http://www5.estadao.com.br/especial> 
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protagonizou uma “situação ícone” de sua geração de jornalistas “treinados e condicionados 

sob os limites dos fechamentos e dead lines”: 

 
cercado de editores e repórteres, berrei a ordem mitológica: “Parem 

as máquinas!” – e troquei, na boca da madrugada, meio jornal. No 

portal fazemos isso sem parar (…). Descobrimos o notável prazer de 

dispor de um meio que abre e fecha o tempo todo, sem nunca abrir ou 

fechar. 

  

 

As edições digitais, que no início foram consideradas um meio subordinado a outros 

meios precedentes, num curto espaço de tempo impactaram todo o processo comunicativo 

graças à adaptação do princípio “web first”: a notícia se publica na internet dotando o meio de 

maior credibilidade e status equivalente ao papel. Com uma impressionante dimensão e 

imediatismo na resposta dos leitores, a sociedade insertada no universo digital fez dos 

dispositivos tecnológicos suas ferramentas indispensáveis na comunicação, oferecendo um 

novo universo aos profissionais da comunicação. 

Para Salaverría (2008, p. 127), o efeito mais visível da integração de uma redação 

impressa com a digital é o passo de um fechamento diário a um “fechamento contínuo” e “a 

transformação da tarefa dos jornalistas de mono plataforma a multiplataforma”, ou seja, 

“refletir na produção de uma versão breve da notícia para a web, experimentar atualizações ao 

longo da jornada, ou completá-la com uma versão mais completa que se edita com o jornal 

impresso em mente”. 

Diante de tais considerações, é preciso estar ciente que os meios de comunicação não 

são apenas transmissores neutros que difundem informação ou conteúdo simbólico de um 

indivíduo (ou um grupo de indivíduos) para outro, mas, sim, que “quando novos meios de 

comunicação são desenvolvidos e introduzidos, eles mudam as maneiras pelas quais os 

indivíduos se relacionam uns com os outros e com eles próprios” (THOMPSON, 2011, p. 9). 
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3.3.     A FOTOGRAFIA NOS SITES DE NOTÍCIAS 

 

A fotografia da menina Phan Thi Kim Phuc – então com nove anos, correndo, 

chorando, nua e queimada depois que aviões americanos jogaram, por engano, napalm em 

tropas e civis sul vietnamitas em Trang Bang, no Vietnã – não perdeu o seu impacto e a sua 

relevância após transitar por todos os veículos narrativos inventados pelo homem nas últimas 

décadas.  Feita em 08 de junho de 1972 pelo fotógrafo Nick Ut, agraciado com o prêmio 

Pulitzer daquele ano, ela continua atraindo a atenção do público contemporâneo, transcende 

todas as ferramentas de comunicação que a levam aos seus observadores por mais de 

quarenta anos e mantém o que foi desde a sua captura: uma emblemática imagem que mostra 

e questiona o horror de uma guerra. (Figuras 11 e 12). 

 

   Segundo Ut
9
, “eram tantas imagens impressionantes que, rapidamente, todos os 

fotógrafos ficaram sem filmes”. Após ajudar no socorro à menina, o fotógrafo partiu para 

Saigon, onde revelou os filmes e ampliou a imagem editada. Esta foi transmitida para Nova 

York e, no dia seguinte, ganhou a primeira página dos jornais e o mundo. A fotografia levou 

vinte e quatro horas para ser conhecida depois de capturada. 

 Com a nova disposição propiciada pelo desenvolvimento digital as imagens adquirem 

novas dimensões e diferentes desafios, uma vez revistos e redefinidos os conceitos de captura 

e divulgação. A fotografia passa, assim, a exercer um papel fundamental no mundo 

contemporâneo. Imbuídas daquela qualidade imediata, que é própria da vida, as imagens se 

prolificam em proporção meteórica, caracterizando a 

                                                
9
 http://oglobo.globo.com/cultura/nada-foi-como-vietna-diz-nick-ut-7124895 

http://oglobo.globo.com/cultura/nada-foi-como-vietna-diz-nick-ut-7124895
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modernidade com uma dimensão imagética incomensurável. 

 FLUSSER (2008, p. 121) afirma que quando o homem resolveu se assumir como 

sujeito no mundo recuou um pouco para pensar sobre ele, isto é, “quando se tornou homem, 

assim o fez graças a sua curiosa capacidade de imaginar esse mundo”. Assim sendo, concebeu 

um mundo de imagens que fizessem a mediação entre ele e o mundo dos acontecimentos, com 

os quais estava perdendo contato, pois retrocedia para observá-lo. “Mais tarde”, ainda 

segundo Flusser, “ele aprendeu a lidar com esse universo imagético graças à outra capacidade 

humana – a capacidade de conceber. Ao pensar por meio de conceitos o homem tornou-se não 

somente o sujeito de um mundo objetivado de fatos, mas também de um mundo objetivado de 

imagens”. 

 No momento que se consegue fixar a imagem fotográfica o homem estava em lua de 

mel com as máquinas. A indústria parecia ter vindo para resolver todos os problemas do 

mundo e a fotografia em si trazia vários aspectos democratizantes, como bem observa 

Kubrusly (1991, p. 12): 

  

um número maior de pessoas podia empreender uma aventura, antes 

restrita a uma elite: a transformação de suas emoções, seus 

pensamentos, seu modo de ver numa imagem passível de ser 

difundida, analisada e criticada (…) A imagem torna mais fácil para 

o homem comum assumir a posição de espectador, levando-o a 

reconsiderar muitos dos valores estabelecidos. Trazendo-lhe em forma 

assimilável uma visão mais ampla de seu universo, distribuindo mais 

democraticamente o conhecimento e o pensamento da humanidade. 
 

 

Roland Barthes (1990, p. 36-7) ressalta a importância do aparecimento da fotografia 

enquanto uma “revolução antropológica da história do homem”. Segundo ele, há um tipo de 

consciência implícita no caráter analógico da percepção humana que, sem precedentes, 

instaura uma consciência que não é do estar aqui do objeto, mas ter estado aqui. Esta nova 

consciência “é uma nova categoria de espaço-tempo, uma categoria ilógica entre o aqui e o 

antigamente”. Passados cento e sessenta anos desde a primeira fotografia, capturada por 

Joseph Nicéphore Niépce, a substituição dos sistemas analógicos pelos sistemas digitais, 
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combinada com o desenvolvimento de novos sistemas de transmissão, criou um cenário 

técnico no qual a informação e a comunicação podem ser operadas de maneiras mais 

flexíveis. Há uma transposição no momento histórico e cultural da fotografia, pois as 

ferramentas da produção imagética são, além de ferramentas tecnológicas, ferramentas 

culturais. Infinitamente mais complexo e mais completo, o meio digital é uma estética da 

hibridação com potencialidades infinitas: “ele opera numa cultura a hibridação, numa nova 

ordem visual e numa nova maneira de produzir, de comunicar e de receber imagens” 

(SOULAGES, 2010, p.134). 

  Para Santaella (2010, p. 18), “o que mais impressiona não é tanto a novidade do 

fenômeno, mas o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas e os consequentes impactos 

psíquicos, culturais, científicos e educacionais que elas provocam”. No entender de McLuhan, 

“quando a sociedade passa a operar uma nova tecnologia, a área mais afetada não é aquela em 

que ocorre a incisão desse meio, mas todo o sistema em que ela está inserida” (MCLUHAN 

apud MACHADO, 2009, p. 51) De certa forma, revivemos a época do início da fotografia: o 

homem está radiante frente ao novo paradigma fotográfico, tornamo-nos paparazzi de nós 

mesmos
10

. Em nenhuma outra época da vida humana a imagem circulou em tantas esferas 

como na atualidade. Uma rede sem fim de imagens fixas e móveis, num processo crescente de 

multiplataformas, transita por todo o planeta e até fora dele, o que expressa a desintervenção 

de agentes culturais históricos baseados em modelos de produção e divulgação de imagens. 

 A fotografia digital foi tratada pela primeira vez durante a XX Conferência de 

Tecnologia Fotográfica, que aconteceu em novembro de 1980, em Washington, onde se 

estabeleceram as seguintes vantagens para sua implantação: 

 Os resultados são instantâneos em comparação com as máquinas tradicionais, já que se 

prescinde do laboratório; 

                                                
10PAIVA, Marcelo Rubens, 2013, p.12. 
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 Nos campos comercial e industrial apresenta aplicações vantajosas por sua capacidade 

de editar e transmitir fotografias; 

 Fica mais fácil realizar o retoque fotográfico e a criação de efeitos especiais. 

A câmera digital, inventada por Steve Sasson, figura 13, teve uso significativo nos 

jogos Pan-americanos de Indianápolis, realizados em 1987,  quando muitos jornais 

americanos publicaram pela primeira vez fotografias obtidas com câmeras abastecidas com 

discos magnéticos. Nesse mesmo ano o jornal americano US Today começou a trabalhar com 

câmeras eletrônicas que permitiam ter imagens na redação, em poucos minutos, de fotografias 

capturadas em qualquer parte do planeta. Nas Olimpíadas realizadas em Barcelona, em 1992, 

essa tecnologia foi empregada como instrumento habitual por vários repórteres fotográficos, 

ao passo que nos jogos olímpicos de inverno, de 1994, realizados na cidade de Lillehamer, na 

Noruega, a agência AP transmitiu grande parte de suas fotografias através de um novo 

equipamento, composto pela câmera NC 2000 e o transmissor digital Photolynx, desenhado e 

produzido por essa agência em colaboração com a Nikon e Kodak. 

Outra data simbólica é a da realização dos jogos olímpicos de Sidney, em 2000, que 

consagraria a nova tecnologia e inundaria o mercado com a mais ampla oferta, não só no 

plano profissional, que muitas vezes serve como laboratório de um produto, mas, 

fundamentalmente, no campo de amantes da fotografia, que é onde realmente o produto 

alcança suas margens de lucro. Segundo Ardila (2006, p. 189), “Uma vez mais a fotografia se 

populariza, chegando a todas as camadas sociais, em todos os países do mundo”; novamente o 

homem está em lua de mel com as máquinas. 
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Preocupado com a imediatez da fotografia digital, elevada a uma dimensão épica, o homem 

contemporâneo por vezes tende a ofuscar a capacidade narrativa da fotografia (assim como 

essa tentou fazer com a pintura), seu dom de contar uma história e a dimensão significativa de 

que é portadora. A fotografia, entretanto, pertence à esfera da produção cultural humana, o 

que indica que responde a uma necessidade humana. Possui, por outro lado, raízes de cunho 

antropológico que informam sobre a relação do homem com o seu entorno, o que torna 

possível colocá-la no patamar de uma necessidade social. 

No percurso de enfrentamento, compreensão e representação da realidade o homem 

desenvolveu instrumentos culturais para a comunicação e simbolização desse mesmo 

percurso. As funções comunicativa e social da fotografia, portanto, inclusive as ideológicas, 

determinam-se pelas variáveis históricas e culturais. Cada momento histórico produz uma 

cultura que lhe é própria e no momento em que vivemos a fotografia se difundiu de forma 

imensurável. 

 Quando as empresas de comunicação começam a colocar na rede os seus sites 

noticiosos, a fotografia já estava quase totalmente preparada para enfrentar o desafio 

proposto, o de informar com rapidez. As primeiras câmeras digitais começavam a chegar ao 

mercado e o sistema de transmissão de dados pela internet estava a ser implantado (conforme 

capítulo 1). 

  Inicia-se, dessa forma, uma mudança no processo produtivo do fotojornalismo. As 

possibilidades oferecidas pela versão online encantam os executivos das empresas de 

comunicação e os fotojornalistas. Os primeiros começam a investir em equipamento para que 

os profissionais tenham as ferramentas necessárias para a produção e transmissão de 

conteúdos e, assim sendo, atualizem os sites a todo o momento de modo a elevar a qualidade 

do produto ao possibilitar à audiência acessos a renovadas ou novas informações. Os 

fotojornalistas, por sua vez, ao produzirem seus conteúdos também para outra plataforma, têm 
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ganhos profissionais na qualidade, praticidade, rapidez e na audiência do material publicado: 

 Ganho na qualidade: agora é possível ver imediatamente a fotografia capturada. Se 

esta, por motivos diversos, não agradar ao profissional, pode ser deletada e o fotógrafo 

terá parâmetros para melhorar a próxima imagem a ser capturada. O fotojornalista 

passa a ser o primeiro a ver e editar o material produzido: entre idealização e 

realização, cria-se alternativas de respostas imediatas e um diálogo que tem amplas 

possibilidades criativas. No processo de criação o confronto com a obra é primordial e 

o imediatismo da câmera estimula a experimentação, alimenta o pensamento. 

Anteriormente, os filmes eram enviados para a redação e o fotógrafo não tinha 

nenhum controle sobre as imagens produzidas. 

 Ganho na praticidade: Em matérias fora da cidade sede, não haver necessidade de 

revelar filmes evita o transtorno do transporte de produtos químicos e a adaptação de 

um laboratório fotográfico, normalmente no banheiro do quarto do hotel onde o 

fotojornalista estava hospedado. 

 Ganho na rapidez: as imagens produzidas e editadas são imediatamente transmitidas 

para a redação, muito embora essa imediatez não possa implicar em falta de rigor no 

trabalho de edição fotográfica. 

 Ganho na audiência: o maior número de imagens publicadas no site gera uma melhor 

audiência que se multiplica graças à possibilidade de replicação das notícias e das 

imagens no meio digital. 

A fotografia digital alavanca o processo criativo fotojornalístico. Mais que conhecer 

seu próprio equipamento fotográfico o fotógrafo agora precisa dominar programas e softwares 

necessários à edição e transmissão de arquivos, além de exercer um maior rigor crítico na 

edição do material bruto. O laptop e um programa de conexão com a internet passam, 

portanto, a fazer parte do cotidiano do repórter fotográfico. Este agora fotografa, edita o 
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material capturado, legenda as fotografias selecionadas e as transmite, pois o portal de 

notícias precisa ser abastecido em razão da demanda. Diferentemente do meio impresso, nos 

sites deixam de existir dois fatores que engessavam a fotografia: um horário fixo de 

fechamento – o dead line passa a ser o agora – e a restrição de espaço, o que possibilita o 

melhor aproveitamento do material fotográfico. É preciso ser rápido e conciso sem perder a 

boa imagem. Não se tira uma foto, ela é criada. 

Todo processo de criação é um processo sígnico. Sob a ótica da semiótica peirceana o 

ato criativo fotojornalístico evidencia que o fotógrafo vai gerando novos signos ao longo do 

processo, produzindo sentidos e novos significados. Para Peirce, a ação do signo – ou semiose 

– é descrita como um “movimento falível com tendência”, sustentado pela lógica da incerteza, 

englobando a intervenção do acaso e abrindo espaço para o mecanismo responsável pela 

introdução de novas ideias. Trata-se de um processo no qual a regressão e a progressão são 

infinitas, caracterizando-se por uma ação ou movimento dinâmico em continuidade. É 

possível, portanto, caracterizar o processo de criação como um sistema de geração de novos 

significados ou de novos signos. (PEIRCE, apud VERÓN, 1981, p. 180).  

Para Salles (2006, p. 37 a 43), ao analisarmos os percursos de produção como 

processos sígnicos, verifica-se que as tendências do processo podem ser observadas sob dois 

pontos: como a construção do projeto poético do fotógrafo e como ato comunicativo. É 

possível entender como projeto poético determinadas características que durante o processo 

criativo o artista vai oferecendo à sua obra a partir de princípios de natureza ética e estética. 

Esses princípios, únicos e singulares, que são como fios condutores que atam a obra daquele 

artista, seriam seus gostos, crenças e sua maneira de representar o mundo. Além de regerem as 

ações do artista, tais princípios nelas se manifestam através de suas escolhas, seleções e 

combinações.  O momento singular que cada obra representa é capaz, assim, de ainda indicar 

o modo como o artista vê, pensa e reproduz o mundo que o cerca. 
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Na esfera da comunicação estão inseridas as relações que se estabelecem entre a ideia, 

a obra e sua materialização. A arte é social e não existe isoladamente, só para um indivíduo. Já 

se observa nos documentos de processo de uma obra seu aspecto comunicativo em diversos 

níveis, uma vez que, como já se observou aqui, a necessidade de serem compartilhados está 

na natureza dos processos produtivos. Os estudos desses documentos podem evidenciar os 

modos de desenvolvimento da mente criadora em ação e sua interação como linguagem que 

demarca, significa e comunica através das pegadas deixadas pelo artista. 

Os estudos da semiótica consideram que a fotografia, assim como outras formas de 

expressão audiovisuais, “é uma linguagem com códigos que torna possível a presença de 

signos na imagem, cuja interpretação é necessariamente aberta” (FELICI, 2011, p. 62). A 

fotografia é uma prática significante na qual encontramos uma série de estratégias discursivas, 

a intencionalidade do autor (nunca neutro), um horizonte cultural de recepção, meios distintos 

de divulgação e uma contextura sociocultural e política. Dessa forma, toda imagem deve ser 

examinada como “uma criação codificada ideológica e culturalmente, o que implica conceber 

a fotografia como símbolo
11

 em termos percianos” (FELICI, 2011, p. 62). 

Para Flusser (2008, p. 130), códigos são sistemas de símbolos e seu objetivo é facilitar 

a comunicação entre os homens. Como os símbolos são fenômenos que substituem 

(“significam”) outros fenômenos, a comunicação é uma substituição daquilo a que se refere, 

pois o homem precisa mediar, dar um sentido ao mundo. Dessa forma, o progresso nos 

códigos tecnológicos implica na evolução dos códigos imagéticos e dos códigos 

comunicacionais – uma relação intrínseca. 

Se a mesma foto da menina Phan Thi Kim Phuc fosse capturada hoje por Nick Ut, 

certamente em poucos minutos estaria nos sistemas produtivos das editorias de fotografia de 

todas as empresas de comunicação em todo o mundo e, consequentemente, nas homepages de 

                                                
11 FÁVARO, 2009, p. 15. 
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todos os sites de notícia dessas mesmas empresas. Ela ganharia o recorde de audiência nas 

mídias sociais. 

 

 

3.4.     A CONVERGÊNCIA DAS MÍDIAS E SUAS SIGNIFICAÇÕES 

 

No final da década de 1990 o jornalista Robson Pereira, então editor chefe do portal 

da Agência Estado, chegou à redação com uma câmera fotográfica digital que havia 

comprado e mostrou a novidade para os demais jornalistas. Poucos dias depois, em 04 de 

novembro de 1999, para a cobertura da entrevista coletiva com o delegado responsável pelo 

caso que ficou conhecido como “O atirador do shopping”
12

, Robson chamou a jornalista que 

cobriria a pauta, mostrou a câmera digital, explicou com funcionava e pediu que ela 

capturasse algumas imagens do delegado para ilustrar a matéria que seria publicada no 

portal de notícias da agência. Durante a entrevista, ao empunhar a câmera e capturar as 

primeiras fotografias, a repórter foi impedida pelos repórteres fotográficos, presentes na 

coletiva, com os argumentos “você não pode fotografar, você é repórter!”, “isso vai roubar 

os nossos empregos!”, entre outros insultos. Esse episódio marca uma das primeiras 

resistências profissionais à convergência das mídias e ao profissional multitarefa. 

 

Se a passagem do século XX tornou evidente que a expansão das mídias no universo 

social e cultural é determinante para o início de uma nova era histórica, evidenciou também a 

necessidade de reposicionar a análise das práticas comunicacionais em conjunção à análise 

das práticas econômicas. Desse modo, num curto espaço de tempo, as empresas de 

                                                
12

 Na noite de 03 de novembro de 1999, dentro da sala 5 do cinema do Morumbi Shopping, zona sul de São 

Paulo, Mateus da Costa Meira atirou com sua submetralhadora Cobray M-11, matando 3 pessoas e ferindo 4. Tal 

tragédia rendeu o apelido que Mateus carrega até hoje. 
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comunicação precisaram se adaptar às mudanças na produção e divulgação de conteúdo – 

tendo como ferramentas a tecnologia, a relação custo-benefício e a produtividade – a fim de 

estruturar e viabilizar o processo produtivo de redações capazes de nutrir de conteúdos 

qualquer plataforma. Tais ferramentas são necessárias, de acordo com Piqué (2008, p. 7), a 

fim de “flexibilizar e adaptar o meio sem que este perca a sua identidade” e para não causar 

danos à sua “missão pública” em razão das “frequentes e rápidas mudanças na composição e 

caráter da audiência”. As mudanças, todavia, afetam os interesses, necessidades e recursos das 

empresas de comunicação num momento em que a leitura tradicional perde sua primazia e 

entra em decadência o modelo de negócio com a queda na tiragem de vendas e do mercado 

publicitário. O lucro das empresas desaba. 

 Assim, a intitulada “convergência das mídias” surge como uma oportunidade sem 

igual para a necessária atualização das redações. Segundo Jenkins (2009, p. 41-2), uma vez 

que altera a relação entre as tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos, a 

convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. Para o autor, 

o conteúdo de um meio pode mudar (como ocorreu quando a televisão 

substituiu o rádio como meio de contar histórias, deixando o rádio 

livre para se tornar a principal vitrine do rock and roll), seu público 

pode mudar (como ocorre quando as histórias em quadrinho saem de 

voga, nos anos 1950, para entrar num nicho, hoje) e seu status social 

pode subir ou cair (como ocorre quando o teatro se desloca de um 

formato popular para um formato de elite), uma vez que um meio se 

estabelece, ao satisfazer alguma demanda humana essencial, ele 

continua a funcionar dentro de um sistema maior de opções de 
comunicação. Desde que o som gravado se tornou uma possibilidade, 

continuamos a desenvolver novos e aprimorados meios de gravação e 

reprodução do som. Palavras impressas não eliminaram as palavras 

faladas. O cinema não eliminou o teatro. A televisão não eliminou o 

rádio. Cada meio antigo foi forçado a conviver com os meios 

emergentes. É por isso que a convergência parece mais plausível 

como uma forma de entender as transformações dos meios de 

comunicação do que o velho paradigma da revolução digital. Os 

velhos meios de comunicação não estão sendo substituídos. Mais 

propriamente, suas funções e status estão sendo transformados pela 

introdução de novas tecnologias. 
 

 

O jornalismo, os jornalistas, as empresas de comunicação e os consumidores de 

informação vivem dias complexos. A crescente evolução da tecnologia desencadeou uma série 
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de mutações no meio comunicacional que, não previstas por muitos jornalistas e empresários, 

provocaram uma instabilidade nunca experimentada pelos envolvidos no fazer e consumir 

jornalismo. Um dos principais agentes a estimular essa metamorfose foi o progresso das 

possibilidades digitais sobre as redações do impresso num momento em que a economia 

mundial sofre uma forte desaceleração neste início de século. 

Em agosto de 2006 o jornal francês Le Monde publicou uma reportagem especial 

sobre a crise dos periódicos franceses na qual se observa que na década entre 1996 e 2006 

houve uma queda de 17,8% da circulação diária. Em 1946 vendia-se a média de 360 

exemplares de jornal para cada 1.000 franceses; em 2009 esse número caiu para a proporção 

de 140 exemplares por 1.000 habitantes. Tal crise se assemelha à vivida pelos Estados Unidos 

onde a venda dos periódicos teve sua marca histórica em 1985, com 62,77 milhões de 

exemplares vendidos em dias de trabalho. Em 2008, contudo, a venda total havia caído para 

50 milhões de exemplares, cifra equivalente ao ano de 1946, quando a sociedade americana 

ainda sofria as sequelas da recém-acabada II Guerra Mundial. O declínio na venda de jornais 

diários acelerou a partir de 2003, chegando a queda anual entre 2 e 3% nos dias de trabalho e 

4% nas edições dominicais. 

A convergência é uma transformação profunda na criação de ecossistemas que 

possibilitam a produção de notícias de consumo de modo cada vez mais veloz e traz consigo 

mudanças no processo produtivo jornalístico. Até a década de 1990 tudo havia funcionado 

relativamente bem. As empresas de comunicação trabalhavam diariamente na produção de um 

periódico que chegaria ao público na manhã do dia seguinte. Agora, no intento de se 

ajustarem a uma nova forma de organização social em que práticas e métodos estão em 

constante processo de produção, as empresas necessitam alterar seus modelos, pois para 

manterem o contato com sua audiência não podem elaborar um só produto como forma de 

distribuição de informação. Ao contrário, é preciso apresentar vários, de distintos formatos e 
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diferentes temporalidades, que integrem ao mesmo tempo conteúdos textuais, visuais e 

sonoros e que combinem informação em tempo real com uma documentação relevante. 

Concomitantemente, faz-se necessário também propiciar a construção e disseminação 

colaborativa de conteúdos elaborados por atores externos nas diversas formas de produção, 

distribuição e troca de informações em rede. 

O recente paradigma multidirecional do jornalismo é portador de novas práticas 

comunicativas que influem tanto no produto informativo final quanto na própria geração de 

ideias, consequência da maior interatividade com o público. As novas circunscrições de 

experiências híbridas entre códigos de origens diversas que atingem as redações exigem 

mudanças na infraestrutura, nas ferramentas e em seus códigos comunicativos. 

Assim, no intuito de melhor aproveitar a difusão de conteúdos nas mais diversas 

plataformas, buscar uma maior participação no mercado publicitário e melhorar o 

relacionamento com um público cada vez mais participativo, as empresas começaram a 

acelerar o processo de convergência das mídias em suas redações, (figura 14). 

O jornalismo integrado é um fenômeno que evolui em altíssima velocidade e os 

processos de reorganização que mobilizam os ambientes redacionais em todo o planeta são 

apenas parte de um fenômeno que impulsiona as empresas de comunicação a uma 

reconfiguração que não se pode entrever. 

A convergência é uma mudança no processo de produção de conteúdos a fim de 

distribuí-los em distintos formatos e variadas temporalidades, conferindo maior importância à 

informação que ao suporte. Ao aspirar ao enriquecimento multimídia de seus conteúdos e, 

simultaneamente, facilitá-lo, na medida em que todos os seus meios – impresso, radiofônico, 

televisivo e de internet – colocam à disposição seus fluxos de produção, a direção de redação 

deve permitir um rápido intercâmbio do material jornalístico produzido (textos, fotografias, 

sons, vídeos e gráficos), tornando mais eficiente a produção de conteúdo. É possível, portanto, 
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afirmar com Salaverría (2008, p. 56), que “a convergência é condição necessária para a 

multimidialidade”, (figura 15). 

 

A convergência é o fenômeno que incorpora todos os demais. A causa desta extensão deixa 

especialmente complexa sua definição. Salaverría (2008) concorda que é difícil notar onde 

terminam outros fenômenos análogos de convergência (tecnológicos, sociais, culturais...) e 

onde propriamente começa a convergência jornalística. Autores como Henry Jenkins (2009, p. 

43), por exemplo, assinalam que na realidade a convergência jornalística não é mais que uma 

manifestação particular de outro grande processo de convergência, de escala planetária, a que 

chamamos de “globalização”. Salaverría (2008, p. 45) considera, porém, que chegar a uma 

definição tão geral seria pouco útil e operativo, pois “a profissão de jornalista necessita de 

uma aproximação mais tangível aos meios de comunicação”. Neste sentido o autor afirma que 

pesquisadores de um projeto que estuda as modalidades de convergência nas empresas 

jornalísticas espanholas trataram de sintetizar numa só expressão as múltiplas faces deste 

fenômeno na esfera jornalística: 

 
A convergência jornalística é um processo multidimensional que, 

facilitado pela implantação generalizada das tecnologias digitais de 

telecomunicação, afeta o âmbito tecnológico, empresarial, 
profissional e editorial dos meios de comunicação, propiciando uma 

integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e linguagens 

anteriormente desagregadas, de forma que os jornalistas elaboram 

conteúdos que se distribuem através de múltiplas plataformas, 

mediantes as linguagens próprias de cada uma. 
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3.4.1.     Processo produtivo jornalístico em tempos de convergência 

 

No âmbito das misturas e trânsitos entre linguagens comunicacionais na 

contemporaneidade, a convergência das mídias mostrou-se a grande evolução que se 

configura nas empresas de comunicação. Segundo Salaverria (2008, p. 46) para lidar com um 

campo de estudo de tamanha complexidade é necessário estabelecer medidas estratégicas para 

abordá-lo e identificar as dimensões que se articulam entre si; neste caso, a dimensão 

empresarial, a tecnológica, a profissional e a comunicativa. Dimensões essas que são 

constitutivas da mudança no processo produtivo jornalístico em tempos de convergência. 

O fenômeno ocorrido sofre uma cadeia de metamorfoses desde o seu surgimento. 

Percebido por jornalistas já é objeto de uma interpretação; depois, “ao entrar na máquina de 

informar”, segundo observa Caramella (2009, p. 30), “passa por uma série de filtros 

construtores de sentidos e o relato resultante escapa à intencionalidade de seu autor”. A 

convergência dos meios altera, pois, os processos de produção e divulgação da informação. 

Além disso, para a autora, 

 

a mudança tecnológica e a ação do usuário sobre o meio – bem como 

a ação de leitura e de cognição – implicam mudanças no código, nos 

procedimentos de codificação e, por conseguinte, no processo de 

configuração das linguagens. Mais do que isso, são as qualidades 

materiais que determinam o código de um meio e seu significado, de 

modo que todo e qualquer processo de codificação produz efeitos e 

sentidos diversos, dado que, também, produz novos códigos. 
 

 

No âmbito da convergência
13

, portanto, especificam-se as principais transformações 

evolutivas que balizam o novo processo produtivo jornalístico nas redações, as dimensões 

empresarial, tecnológica, profissional e comunicativa: 

                                                
13

  SALAVERRIA, Ramón (2008, p. 47- 50). 
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A dimensão empresarial condiz com o processo de diversificação midiática, isto é: 

devido à primazia cada vez mais dominante das ferramentas online como os principais 

subsídios dos modelos de articulação dos meios do grupo, as redações são levadas a reverem 

seu processo de produção jornalístico. Essa nova dimensão significativa propicia o 

desenvolvimento de novas estratégias produtivas como, por exemplo, a utilização das redes de 

relacionamentos sociais não só como uma forma específica de interação social online, mas na 

criação de uma teia expansiva de relacionamentos sociais caracterizados por intercâmbio de 

informações – mensagens, fotos, últimas notícias, etc. – que estão disponíveis para todos os 

jornalistas, possibilitando, assim, coberturas jornalísticas em tempo real, além de novas 

sugestões de matérias. 

A dimensão empresarial está intrinsecamente vinculada às vertiginosas inovações do 

instrumental tecnológico na composição, produção e divulgação de notícias. Essa dimensão 

tecnológica conduz os jornalistas, sem distinção do meio, a trabalharem com tecnologias de 

produção universal, aplicações que compartilham padrões tecnológicos cada vez mais 

análogos e, portanto, mais permutáveis entre si. Os processos ininterruptos de transformações 

trazidos pelos sites de notícias produziram uma rápida evolução interna na tecnologia das 

redações e, consequentemente, em seus processos produtivos. Paralelamente, ao se observar a 

recepção de conteúdos por parte do público, constata-se uma clara convergência: os cidadãos 

dispõem cada vez mais de aparelhos que lhes possibilitar acessar conteúdos textuais, visuais, 

sonoros e gráficos em qualquer momento e independente do lugar.. Assim, jornalistas e 

leitores têm acesso às mesmas ferramentas digitais para produção e consumo da informação, o 

que impacta a forma como o jornalismo tradicional se relaciona com os seus consumidores 

que esperam uma comunicação cada vez mais rápida e precisa, pois o passo da transformação 

social pode ser acelerado pela velocidade dos fluxos de informação. 

A convergência multimídia nos planos empresarial e tecnológico não poderia deixar de 
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produzir profundas mudanças no trabalho dos jornalistas. Desse modo, os parâmetros da 

dimensão profissional trouxeram maiores exigências à nova forma de fazer jornalismo. O 

jornalista de hoje se caracteriza por uma plurivalância cada vez maior, o que o leva a assumir 

tarefas de difentes profissionais ao desempenhar simultaneamente trabalhos de reportagem, 

edição, documentação, reportagem e edição fotográfica. Agora é preciso trabalhar mais 

depressa (para oferecer novas informações na edição online), conhecer novas técnicas de 

investigação para o uso das fontes digitais e dominar os códigos textuais e audiovisuais para a 

elaboração de conteúdos multimídias. Essas novas dinâmicas da convergência fizeram os 

jornalistas assumirem uma maior responsabilidade e protagonismo no processo de produção 

informativa ao deliberarem um modelo de edição no qual a última hora é quem manda. Num 

entorno em que o fechamento é contínuo, só comparável aos das agências de notícias, os 

redatores estão constantemente colocados à prova e devem tomar decisões rápidas e 

autônomas. Quando uma boa notícia chega à redação e goza da necessária confiabilidade ela 

deve ser publicada ainda que não tenha a autorização por parte de algum editor responsável. 

Na Dimensão comunicativa encontram-se as novas possibilidades de linguagens 

jornalísticas. Antes do online não existia nenhuma plataforma que possibilitasse a divulgação 

de conteúdos informativos que combinassem códigos textuais e audiovisuais com os quais o 

público pudesse interagir. Essa modalidade se concretiza na difusão dos mesmos conteúdos 

através de distintos meios, o que chamamos de multiplataforma. As potencialidades 

hipertextuais e interativas das redes digitais exigem dos meios um esforço para desenvolver 

novos formatos de informação que aproveitem essas possibilidades, o que requer criatividade 

por parte dos jornalistas e espírito inovador por parte dos meios. Faz-se necessária, assim, 

uma mutação nos processos de produção como único modo de alcançar uma regeneração dos 

produtos informativos. 

O percurso da criação acontece no campo relacional e/ou das interconexões. Deste 
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modo, identificadas as múltiplas dimensões do processo produtivo derivado da convergência, 

torna-se possível identificar seus efeitos (integração, multiplataforma, multimidialidade, 

escalabilidade e repurposing) nos processos produtivos das diversas plataformas de 

divulgação de notícias e suas consequências específicas na plataforma impressa.  

 

3.4.2.     Efeitos do processo produtivo jornalístico em tempos de convergência 

 

Um dos principais objetivos de um processo de convergência jornalístico é a 

integração das redações. Para conseguir esse objetivo é preciso muito mais que  planejar uma 

nova disposição das mesas de trabalho numa redação e reorganizar o trabalho dos jornalistas 

ou simplesmente inaugurar uma nova sala de redação onde os jornalistas comecem a trabalhar 

juntos. A integração se baseia na criação de uma nova cultura jornalística, um novo processo 

de produção jornalístico que repercute tanto as viabilidades proporcionadas pela tecnologia 

quanto as demandas de um público cada vez mais acostumado, interessado e participativo nos 

meios. Ela se efetiva, por outro lado, numa integração de ferramentas, espaços, métodos de 

trabalho e linguagens: primeiramente agrega os instrumentos e tecnologias com as quais os 

jornalistas trabalham, posteriormente possibilita a fusão das salas de redação nas quais esses 

trabalhos são desenvolvidos e, consequentemente, estimula a reorganização dos fluxos e 

métodos de trabalho, além de fomentar a exploração de novas linguagens jornalísticas 

multimídia. A integração, na esfera jornalística, refere-se a toda fusão de duas ou mais 

redações em uma só, de modo que essa nova equipe integrada trabalhe num mesmo espaço 

físico, abaixo de um único comando editorial e com uma estrutura tecnológica comum. 

Desse modo, quando se trata de reorganizar redações, a integração é só um dos 

possíveis efeitos da convergência. Quando uma informação é concebida por um único 

produtor, mas pode ser consumida através de distintos suportes, trata-se de multiplataforma. 
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Esta determina todos os aspectos relacionados com a produção, divulgação e consumo de 

conteúdos através de diversos meios que formam parte de uma empresa de comunicação em 

que cada conteúdo apresentado em meios hibridizados exige uma concepção para a sua 

apresentação e para garantir a harmonia como um todo. Falar, portanto, em “produção 

jornalística multiplataforma”, é se referir aos “processos tecnológicos e editoriais que 

orientam a geração de conteúdos para seu posterior consumo através de múltiplos meios ou 

dispositivos de recepção” (SALAVERRÍA, 2008, p. 53). 

Multimidialidade e multiplataforma são termos muito parecidos. Seus indicativos, 

entretanto, são bem distintos e não podem ser confundidos. Se multiplataforma refere-se à 

coordenação de meios e suportes, a multimidialidade se refere, ao contrário, à combinação de 

conteúdos e linguagens. Os conteúdos multimídia são inerentes à web, já que nela é possível 

combinar textos, imagens e sons. 

A escalabilidade é uma característica desejável em todo o sistema – em uma rede ou 

em um processo – que indica sua destreza em manipular uma porção crescente de trabalho de 

maneira uniforme, assim como por estar preparado para crescer mais sem perder a qualidade 

dos serviços oferecidos. Escalabilidade se assemelha à noção de ajustabilidade, mas incorpora 

o conceito de tamanho, que na esfera da comunicação pode evocar duas vertentes: o 

crescimento contínuo da audiência dos meios online, que ecoa um maior consumo de recursos 

da internet, e a multiplicação das possibilidades multimídia e interativas, que exigem uma 

renovação tecnológica permanente. 

Nas redações, o repurposing estabelece o modo de multiplicar a rentabilidade editorial 

de um conteúdo jornalístico. Não se limitando a reproduzir os conteúdos de outro suporte, 

adiciona uma adaptação da matéria-prima informativa com a qual o conteúdo reciclado 

aproveita todas as potencialidades comunicativas próprias da nova plataforma. A isso 

Charaudeau (2009, p. 241) se refere como uma “máquina midiática”, um conjunto de 
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engrenagens e de intérpretes fazendo-as operar, cada um em seu setor, cada um submetido às 

restrições e regras que fazem com que o resultado do produto acabado suplante a intenção 

particular de cada um. Para o autor, nessa reconfiguração midiática, 

o jornalista que está na origem da informação é, ele próprio, 

ultrapassado por todo o processo que se desenrola entre o momento 

que transmite uma notícia e o momento que público a recebe, mesmo 

quando é ao vivo. 

Não é aquele jornalista que transmite aquela informação, aquela 

explicação e que produz eventualmente aquele efeito emocional, é o 

conjunto da máquina com suas condições de realização e seus 

procedimentos de encenação da informação. 

 

 

3.4.3.   Consequências dos processos produtivos em tempos de convergência 

 

Jenkins (2009, p. 148) sustenta que há fortes motivações econômicas por trás da 

narrativa transmídia gerada pelo inevitável fluxo de conteúdos em razão da convergência. A 

verdade é que apesar de a informação tecnológica ter a capacidade de se tornar um fenômeno 

relevante graças à intensa penetração das tecnologias de informação e comunicação na 

sociedade contemporânea, o que de mais imperativo existe nessa realidade é a informação e 

para que esta seja produzida, divulgada e replicada, nas mais diversas plataformas, é essencial 

a presença do jornalista. 

 Nas redações integradas surgem novas condições de trabalho e novos desafios 

profissionais. O online é o primeiro meio que, graças a sua convergência tecnológica, admite 

a publicação de textos, imagens e sons no mesmo suporte. Nem o impresso, nem o rádio e 

nem mesmo a televisão foram capazes de permitir tal sincretismo multimídia. Isto estabelece 

um novo desafio profissional aos jornalistas aos quais já não basta somente escrever bem ou 

ter aptidões para a narrativa audiovisual. Agora é preciso ter ambos. O jornalismo 

contemporâneo revela-se como atividade que desencadeia semioses de extrema densidade. No 

processo produtivo jornalístico, o profissional deixa de ser um simples operador que executa 

as ordens de seus superiores e começa a ser mais valorizado por sua iniciativa, criatividade e 
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capacidade de propostas editoriais modernas. A tradicional concepção individualista do 

trabalho do jornalista entra em desuso. A transformação do entorno redacional e os novos 

modos de narrar gestados no cenário de convergência jornalística impõem colaborar e 

trabalhar em equipe não só entre jornalistas de um meio, mas entre os distintos meios entre si. 

No caso dos jornalistas do meio impresso, os mais acostumados a uma rotina individualista de 

trabalho, essa nova lógica de colaboração implica mudanças profundas no percurso da 

produção informativa. 

 As mudanças físicas e estruturais nas redações também reposicionam as práticas do 

profissional condicionando-o a uma sobrecarga de tarefas e a cortes nos postos de trabalho. 

Nesse contexto sobressaem grandes controvérsias profissionais uma vez que se trata de um 

fenômeno que está reconfigurando a forma de fazer e entender o jornalismo, estendendo-se ao 

próprio perfil da informação, dos jornalistas e dos meios de comunicação. 

 Algumas entidades ligadas ao trabalho dos jornalistas (sindicatos, associações, etc.) 

alertam para o fato de as empresas de comunicação aproveitarem o plano de convergência 

como pretexto para diminuírem o número de postos de trabalho nas redações, além de 

substituírem jornalistas mais experimentados por jovens inexperientes com menores salários e 

escassa proteção trabalhista. Este é o maior equívoco cometido por um bom número dessas 

empresas que, permeadas por crescentes dificuldades econômicas que atingem os negócios da 

mídia, apresentam um “plano de convergência” que na verdade não passa de cortes no custo 

de produção com o objetivo de em curto prazo ampliar sua margem de rentabilidade, mesmo 

que essas alterações impliquem em queda da qualidade do seu produto. 

Há empresas de comunicação, contudo, de acordo com Jenkins (2009, p. 46), que 

atentas ao poder transformador da convergência e visando “aumentar as oportunidades de 

lucros, ampliar mercados e consolidar seus compromissos com o público”, estão aprendendo a 

acelerar o fluxo de conteúdo de mídia pelos canais de distribuição. Segundo o autor, 
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A convergência altera a relação entre as tecnologias existentes, 

indústrias, mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a 

lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual os 
consumidores processam a notícia e o entretenimento (…), impacta o 

modo como consumimos esses meios. A convergência está ocorrendo 

dentro dos mesmos aparelhos, dentro das mesmas franquias, dentro 

das mesmas empresas e dentro do cérebro do consumidor. Ela envolve 

uma transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de 

consumir os meios de comunicação (…). Consumidores estão 

aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias para ter um controle 

mais completo sobre o fluxo da mídia e para interagir com outros 

consumidores (...). A convergência exige que as empresas de mídia 

repensem antigas suposições sobre o que significa consumir mídias, 

suposições que moldam tanto decisões de programação quanto de 
marketing. Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os 

novos consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram 

previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos 

consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante 

lealdade a redes ou a meios de comunicação. Se os antigos 

consumidores eram indivíduos isolados, os novos consumidores são 

mais conectados socialmente. Se o trabalho de consumidores de mídia 

já foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora 

barulhentos e públicos. 

 

      

 

3.4.3.1.     Os fechamentos na plataforma impresso 

 

Na primeira cena em que o personagem de Harrison Ford aparece no filme “Blade 

Runner”, dirigido por Ridley Scott, em 1982, ele está lendo um jornal. Ford interpreta um 

tipo de androide, o ano é 2019 e a manchete trata sobre a agricultura na lua. Na visão 

futurista do diretor, para a estória do escritor Philip K. Dick, encontramos carros voadores, 

colônias terrestres em outros planetas e armas de raio laser, mas um detalhe é imutável: o 

velho jornal é o mesmo que se conhece há séculos, no suporte impresso. (Figura 16). 

 

Se por um lado a convergência representa uma oportunidade de expansão aos 

conglomerados das mídias, já que o conteúdo bem-sucedido num setor pode se espalhar por 

diversas plataformas, por outro as empresas de comunicação começaram a sofrer 
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problemas com altos custos produtivos (bobinas de papel, a tinta, a gráfica, os carros de 

distribuição, etc.) e uma sangria econômica e de audiência no meio impresso que reclama por 

intervenções muito mais contundentes. Dificultado ainda mais por um ambiente econômico 

recessivo, os meios tradicionais enfrentam o que Salaverría (2008, p. 21) descreve como uma 

“tormenta perfeita”: aumento dos custos de produção, estacionamento ou caída de tiragem ou 

audiência, menor verba publicitária (enquanto para chegar a um leitor de papel os anunciantes 

desembolsam um dólar, só pagam cinco cents para alcançar a cada leitor na internet), 

desaparecimento de pontos de venda e maior concorrência. Tudo ao mesmo tempo. 

Num mundo cada vez mais rápido em que as informações se disseminam por 

múltiplos meios – graças à internet, aos tablets, aos celulares e às mídias sociais – no caso do 

jornal impresso a vida imitará a arte? A realidade é que as empresas de comunicação 

definitivamente atravessam um momento de mudanças profundas. Antes os periódicos 

impressos cumpriam muitas funções; atualmente, porém, não cumprem algumas delas, pois 

não mais se adequam para relatar o imediato. 

No intento de ajustarem-se à nova sociedade, as redações alteram seus processos de 

produção, suas ferramentas, sua infraestrutura, seus códigos comunicativos e, como se vê, 

seus tradicionais modelos de negócios.  Dessa forma, a conta dos jornais que desapareceram 

em todo o planeta nesse início de século e dos jornalistas que perderam seus postos de 

trabalho é elevada. Nesta mudança de estratégia o problema é apostar no futuro sem matar o 

presente. O tempo dirá onde desembocarão essas mudanças e, com elas, o futuro do 

jornalismo. 

O jornal alemão FT Deutschland (Financial Times Deutschland) publicou uma foto 

inusitada em sua última edição, em 07 de dezembro de 2012. Nela, todos os jornalistas da 

redação aparecem de cabeça baixa sob a legenda “Perdão", (figura 17). 
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Antes controlado parcialmente, o veículo foi comprado integralmente pelo grupo 

alemão Gruner + Jar, que agora não consegue mantê-lo por questões econômicas. “Jornais 

estão sob pressão, especialmente no setor econômico. Com estas perdas (…) não vemos 

maneira de continuar operando o FT Deutschland”, disse Julia Jäkel, CEO da Gruner + Jahr
14

. 

 

No Brasil, o destaque negativo ficou por conta do fechamento de dois de seus 

principais periódicos: O paulista “Jornal da Tarde” e o carioca “Jornal do Brasil”. O “JT” e o 

“JB”, como eram conhecidos do público, foram responsáveis por históricas inovações em seus 

projetos, seus desenhos e linguagens. Com grande distinção para o aproveitamento da 

fotografia, ambos revolucionaram o jornalismo brasileiro: 

 

 JT: Com 15.409 edições, em 46 anos de publicação – logo na primeira ganhou o 

“Prêmio Esso” de jornalismo com a reportagem exclusiva do casamento de Pelé – o 

“JT” construiu um importante capítulo na história da imprensa brasileira. Vespertino 

que começou a circular às 15h00, vencido pelo trânsito de São Paulo acabou chegando 

às bancas no início da manhã e de vespertino mesmo só conservou o nome.  

Embora nunca tenha procurado a repercussão nacional, em alguns momentos 

singulares a obteve, como no início da ditadura militar brasileira, quando publicou 

receitas culinárias no lugar das reportagens proibidas pela censura imposta pelo AI5, 

numa época em que os militares faziam uso de todas as ferramentas para censurar a 

livre circulação de pensamentos. Com inovação e pioneirismo desenvolveu um padrão 

de apresentação gráfica, com acentuado aproveitamento do material fotográfico, 

reconhecido até hoje em todos os estudos comunicacionais, culminando com algo 

inimaginável para a tradicional imprensa nacional: o uso de poucas palavras em sua 

                                                
14<http://www.jornalistasdaweb.com.br/2012/12/07/financial-times-da-alemanha-publica-ultima-edicao-com-

foto-inusitada/>. Acesso em 11 de maio de 2013. 
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primeira página. Talvez a principal delas seja a que noticiou a derrota da seleção 

brasileira de futebol na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, mas muitas de suas 

primeiras páginas ficaram marcadas na memória do público e até hoje são citadas em 

várias pesquisas acadêmicas.  

O escritor Ignácio de Loyola Brandão
15

 reporta a sua frustração por nunca ter 

trabalhado no JT: “Nunca trabalhei no Jornal da Tarde, mas vivi sua época. Era um 

assombro. Novo, ousado, espantava pela audácia. Todo jornalista invejava a equipe 

que produzia o JT”. Em sua edição do dia 30 de outubro de 2012, a penúltima, a 

primeira página anunciava o fim da circulação do jornal: “No mundo todo, a 

competição das novas mídias digitais tem afetado os jornais. Nesse contexto, o JT teve 

sua circulação reduzida, assim como seu volume de anúncios”. Já o “Estado de 

S.Paulo”, jornal publicado pelo mesmo grupo de comunicação, anunciou o fim do 

Jornal da Tarde como uma “Revisão de portfólio”. A última edição do JT circulou em 

31 de outubro de 2012 com a manchete “Obrigado, São Paulo”. (Figura 18). 

 

 JB: Fundado em 1891, por Rodolfo Dantas, com a intenção de defender a monarquia 

recentemente deposta, o periódico inovou por sua estrutura empresarial, parque 

gráfico, distribuição em carroças e a participação de correspondentes estrangeiros, 

como Eça de Queirós. O seu primeiro número veio a público em 09 de abril e manteve 

sua orientação conservadora até que Rui Barbosa assumiu a função de redator-chefe, 

em 1893. Em 1957, Odilo Costa Filho, junto a um grupo de jovens e talentosos 

jornalistas, coordenou uma ampla reformulação no Jornal do Brasil, que começou a 

publicar fotografias na primeira página, que até então só trazia anúncios, 

especialmente de empregos, o que lhe rendera o apelido de “Jornal das Cozinheiras”.  

                                                
15Coluna semanal publicada no Caderno 2 do jornal O Estado de S.Paulo, edição de 02 de novembro de 2012. 
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Conhecido como “a reforma do Jornal do Brasil”, esse processo abrangeu também a 

reestruturação do parque gráfico, a reorganização administrativa e a implantação de 

mudanças nas práticas de redação e apuração. No início de 1958, Odilo foi substituído 

por Jânio de Freitas, que promoveu outra radical mudança com o advento da pré-

paginação e a manipulação de seus elementos, comandada pelo escultor construtivista 

Amílcar de Castro.  

A consolidação das transformações no JB se deu com a entrada de Alberto Dines, que 

sistematizou as mudanças anteriores e introduziu inovações importantes para a 

fotografia e para a redação. Iniciou-se ali uma das mais importantes experiências da 

utilização do fotojornalismo como instrumento para respaldar o discurso crítico de um 

jornal. Além Erno Schneider, e Evandro Teixeira, outros fotógrafos do JB 

contribuíram para a consolidação do fotojornalismo do Brasil contemporâneo, tais 

como José Medeiros, Flávio Damm, Luiz Pinto, Eugenio Silva, Indalécio Wanderley, 

Alberto Jacob, entre outros que definiram uma geração e influenciaram 

significativamente o fotojornalismo brasileiro com fotografias incutidas de um registro 

discursivo elaborado.  

Provocadoras, dotadas de enorme poder evocativo, viabilizadoras de reflexões e 

disseminadoras de ideologias, essas imagens, em sua maioria, despertam um sentido 

que ultrapassa aquilo que está diretamente representado nelas.  

As transformações que se operaram no corpo do jornal e os novos paradigmas 

fotográficos adotados se inseriram na arena de disputa em que se transformou a 

imprensa e a sociedade brasileira no início dos anos 1960, período de profundas 

mudanças sociais que procuraram o caminho de inserção na modernidade e um novo 

ordenamento político-social.  

Alguns anos depois, por enormes pressões políticas e econômicas, o jornal identifica-
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se com o regime militar e aufere enorme lucro financeiro. Tais ganhos, entretanto, 

desaparecem com a redemocratização do país e o jornal entra em crise.  

Em 2001, a família Nascimento Brito arrenda o título do jornal para o empresário 

Nelson Tanure, que deixa todos os jornalistas e demais empregados sem receber 

nenhum direito trabalhista. Naquele ano as vendas do jornal eram, em média, 70 mil 

exemplares durante a semana e 105 mil aos domingos. Com o progresso dos meios 

online e má gestão empresarial, as vendas despencaram, chegando a 20.941 

exemplares em março de 2010. No dia 31 de agosto de 2010, chega às bancas a última 

edição do JB, com o número 145, do ano 120. 

A crise que assombra o mercado editorial, entretanto, não se reflete apenas nos 

periódicos diários. As revistas impressas também passam por tormentas e destinos 

semelhantes. O caso mais emblemático é o da revista americana Newsweek, que deixou de 

circular no final de 2012. Fundada por Thomas J. C. Martyn e originalmente chamada News-

Week, sua primeira edição, de 17 de fevereiro de 1933, circulou com sete fotografias na capa, 

referentes a sete notícias daquela semana.  

Ao tornar-se presidente e editor-chefe, em 1937, Malcolm Muir muda o nome da 

revista para Newsweek, introduzindo colunas assinadas e edições internacionais. Em 1961 foi 

comprada pelo jornal Washington Post e na maior parte dos seus setenta e nove anos de 

existência se manteve como a segunda revista semanal mais lida na mídia americana, atrás 

apenas da revista Time, chegando a vender, nos anos 1980, 4 milhões de exemplares por 

edição.  

A publicação está em crise desde 2008, quando passou a registrar perdas financeiras e 

a passar por mudanças administrativas numa tentativa de evitar o colapso. Em agosto de 2010, 

com uma tiragem de 1,4 milhão de exemplares, o grupo Washington Post vendeu a Newsweek 

para Sidney Harman, um pioneiro da indústria de equipamentos de áudio, pelo simbólico 



97 

 

preço de 1 dólar, além de assumir suas dívidas.  

Em novembro desse mesmo ano, a Newsweek se uniu ao site de notícias The Daily 

Beast, fundado por Tina Brown, que passou a comandar também a revista. No ano de 2012, o 

site atraiu mais de 15 milhões de visitantes por mês, número 70% maior que o ano anterior.  

Grande parte desse tráfego é gerado todas as semanas pelo jornalismo dinâmico e 

original da Newsweek. Na capa do exemplar de 31 de dezembro de 2012, sua última edição no 

suporte impresso, o veículo estampou a manchete “LASTPRINTISSUE”
16

 sob uma foto em 

branco e preto de seu antigo edifício-sede, em Nova York.  A revista, agora disponível no 

suporte digital, é bancada por assinaturas e está disponível para leitores eletrônicos e tablets e 

também na web. Na figura 19, podemos observar as primeiras páginas da primeira e da última 

edição impressa do Jornal do Brasil e a capa da última edição da revista Newsweek. 

 

 

 

 

                                                
16 Do alemão, “última edição impressa”. 
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3.4.3.2.     Sobrevidas na plataforma impressa: as reformas gráficas 

 

A possibilidade de oferecer um maior número de informações em um menor tempo 

possível é frequentemente considerada como um sinal de qualidade de determinado meio de 

comunicação e prioritário na contemporaneidade carente de agilidade e de informação. À 

medida que passam por essas transformações, as empresas de comunicação refletem suas 

incertezas sobre como proceder ao não se comportarem de forma monolítica. Se por um 

ângulo a convergência representa uma oportunidade de expansão aos conglomerados das 

mídias, pois o conteúdo bem-sucedido num setor pode se espalhar por outras plataformas, 

“por outro lado, a convergência representa um risco, já que a maioria dessas empresas teme 

uma fragmentação ou uma erosão em seus mercados” (JENKINS, 2009, p. 47). 

Os novos meios não estão substituindo os velhos, estão transformando-os, pois dessa 

transformação depende a sua sobrevivência. Ancorado em razões econômicas e legais, o 

negócio jornalístico é mais restrito nos mercados impresso, radiofônico e televisivo, razão 

para que os proprietários deem mais valor, segundo Salaverría (2008, p. 102), a esse tipo de 

meio: “Um meio digital qualquer um pode ter, um periódico impresso, somente eu”. Na luta 

pela permanência, nos últimos anos, as empresas de comunicação colocaram em prática no 

meio impresso diversos projetos gráficos na tentativa de construir uma linguagem gráfica e 

editorial próprias, a partir dos valores do jornal. O que se busca é um periódico mais singular, 

capaz de modernizar-se ao mesmo tempo em que reafirma a credibilidade e demais valores 

que construíram o seu prestígio, e que seja lucrativo. 

Design e comunicação são, para Flusser, desdobramentos muito próximos de um 

mesmo fenômeno maior: “Interdependentes, ambos são frutos de um processo de codificação 

da experiência”. Desse modo, “todo artefato é produzido por meio da ação de dar forma à 
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matéria seguindo uma intenção”. Do ponto de vista etimológico, portanto, “a manufatura 

corresponde ao sentido estrito do termo in + formação (literalmente, o processo de dar forma 

a algo)”. No sentido amplo fabricar é informar e dele deriva o sentido de fabricar como 

inventar ou engendrar ideias.  Ainda segundo Flusser (2008, p. 12), antigamente – desde 

Platão, ou mesmo antes dele – o que importava era “configurar a matéria existente para torná-

la visível”, mas agora o que está em jogo é “preencher com matéria uma torrente de formas 

que brotam a partir de uma perspectiva teórica e de nossos equipamentos técnicos, com 

finalidade de ‘materializar’ essas formas”.  Para o autor, 

 
as formas não são descobertas nem invenções, não são ideias 

platônicas, nem ficções; são recipientes construídos especialmente 

para os fenômenos (“modelos”). E a ciência teórica não é nem 

“verdadeira” nem “fictícia”, mas sim “formal” (projetam modelos). 
(…) O design, como todas as expressões culturais, mostra que a 

matéria não aparece (é inaparente), a não ser que seja informada, e 

assim, uma vez informada, começa a se manifestar (a tornar-se 

fenômeno). A matéria no design, como qualquer outro aspecto 

cultural, é o modo como as formas aparecem. 

          

 

 O desenho editorial tem como objetivo comunicar uma ideia ou narrativa mediante a 

organização e apresentação de elementos visuais informativos e palavras. Ele desempenha 

diversas funções, como por exemplo, dotar de expressão e personalidade o conteúdo e atrair e 

reter a atenção dos leitores pela estrutura nítida do material. Para Zappaterra (2008, p. 6), 

“todos esses objetivos devem desenvolver-se de maneira coesa e criar um produto final 

agradável e informativo”. Em sua forma mais refinada e acabada, segundo entende o autor, “o 

desenho editorial é um laboratório de investigação apaixonante, sempre em evolução e que se 

converte em plataforma de lançamento para toda sorte de inovações estilísticas que 

frequentemente adotam os demais campos da comunicação visual”. 

Harold Evans (apud ZAPATERRA, 2008, P. 6), diretor do jornal The Sunday Times 

entre 1967 e 1981, foi pioneiro em escrever uma série de livros sobre edição de jornais. Numa 

descrição precisa e sucinta, em Newspaper Design (1973), diz que “um jornal é um veículo 
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para a transmissão de notícias e ideias e a missão do desenho consiste em apresentar isso de 

forma organizada e compreensível mediante as combinações mais adequadas”. É importante 

entender que Evans não tinha que considerar, à época de sua publicação, as relações com a 

internet e com outros meios de comunicação digital cuja imediatez obriga os periódicos a 

proporcionarem um serviço diferente a seus leitores. Mark Porter (2008, p. 8), por outro lado, 

diretor de criação do jornal The Guardian, explica a importância do aparato visual nos novos 

tempos. Segundo o autor, 

 
Nos dia de hoje, muitos jornais dedicam mais esforço a indagar sobre 

os antecedentes da notícia, a proporcionar um determinado ponto de 

vista e uma interpretação que ao próprio fato. Mais que informar os 

leitores sobre o que aconteceu, essas publicações tratam de ajudá-lo a 
compreender os significados desses fatos e incitá-los à reflexão. O 

desenho da página tem que responder com diferentes recursos a essas 

mudanças. O jornalismo visual – o uso inteligente das fotografias, da 

infografia e artes – converteu-se numa ferramenta essencial para os 

editores. 

 

  

Qualquer projeto de reformulação gráfica – redesenho – implica em resolução de uma 

série de problemas tanto no plano visual quanto ao nível da organização. Imagens e símbolos, 

campos para texto, tabelas de dados, infografias, entre outros, devem reunir-se com a 

finalidade de comunicar. Com características visuais dinâmicas, distinguindo os diversos tipos 

de informação dentro do formato, os alinhamentos entre os elementos criam uma estrutura. 

Nestas composições o espaço está dividido em função do conteúdo. Do mesmo modo que se 

agrupa uma determinada informação, as escalas de importância apontam uma hierarquia, uma 

ordem visual para a informação, facilitando a leitura do usuário através do conteúdo. 

É possível citar como exemplos dois dos maiores jornais brasileiros que, 

recentemente, passaram por processos de redesenho visual nos quais o design editorial 

consolidou-se como um dos componentes da gramática produtiva do discurso jornalístico: O 

Globo e o Estado de S.Paulo – ambos em busca de um produto mais atraente, um jornal 

melhor, que conquiste mais leitores e anunciantes a fim de possibilitar uma melhor adequação 
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financeira e a manutenção de seus monopólios impressos: 

 O GLOBO: Na edição de domingo, dia 29 de julho de 2012, quando completava 

exatos oitenta e sete anos, o jornal O Globo apresentou a sua nova reforma gráfica. 

Desde a sua primeira edição, em 29 de julho de 1925, essa foi a terceira reforma 

gráfica que o tradicional periódico carioca promoveu. A segunda foi em 1995, a mais 

radical de sua história, comandada pelos designers Milton Glaser e Walter Bernard 

que remodelaram o jornal tanto gráfica como editorialmente. Agora, o jornal optou por 

um desenho mais arrojado, uma tipografia personalizada, logotipos remodelados e 

uma aposta clara na hierarquia das notícias. A partir dessa edição, o periódico passou a 

ter cor em todas as suas páginas. 

 O ESTADO DE S.PAULO: Nos últimos três anos, o jornal Estado de S.Paulo passou 

por dois grandes processos de redesenho de suas páginas, figura 20. Com a finalidade 

de melhorar a experiência do leitor com o jornal, em 14 de março de 2010 a edição de 

domingo inaugurou o novo modelo gráfico de suas páginas. Na busca de um maior 

impacto visual na primeira página, nota-se a mudança no logo do jornal e um novo 

grid de cinco colunas que privilegia a fotografia. Uma nova tipografia exclusiva foi 

criada para o periódico: o corpo de letra e o espaço entre as linhas aumentam, não 

implicando, todavia, necessariamente, em perda de volume de texto, em virtude do 

desenho da letra, da estrutura horizontalizada e do tamanho das páginas. O jornal 

passa a utilizar uma diagramação horizontalizada que rompe com a tendência do 

mercado brasileiro de diagramação mais vertical. Com isto aproveita-se melhor o 

espaço, o que permite uma relação mais “ergonômica” do leitor com o jornal. É criada 

uma segunda área no rodapé da página para valorizar os artigos especiais da edição. 

Nas páginas internas mantém-se a diagramação horizontalizada. O jornal ajusta o 

“tom”. Deixa de utilizar títulos grandes inadvertidamente e adota um novo critério 
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para eles. As notícias passam a ser vendidas de acordo com o seu valor, mantendo um 

tom elegante e sóbrio. O jornal ganha um código de navegação e de identificação de 

elementos simples e eficaz. Nas seções de focus group os leitores rapidamente 

percebem e entendem os sistemas de filetes e de cores utilizado para diferenciar e 

estabelecer relações entre os conteúdos. Cada peça tem seu propósito e, deste modo, se 

entende claramente o que o editor quer transmitir. Com o sistema horizontal é mais 

fácil entender a relação de importância entre as matérias e, simultaneamente, 

valorizam-se conteúdos. A riqueza do jornal está em sua habilidade de exercitar 

diferentes gêneros para explicar a atualidade ao leitor, de acordo com os valores da 

marca, e o novo projeto se preocupa em criar um código próprio para cada gênero 

informativo. Esta variação do desenho de peças e gêneros faz com que visualmente 

seja fácil reconhecer a diversidade do jornal. A mais recente reforma gráfica do jornal 

foi apresentada aos jornalistas da redação de O Estado de S.Paulo na mesma tarde em 

que vinte e oito profissionais perdiam o emprego. Na tentativa de equacionar a 

economia do grupo, além das demissões foram extintos os cadernos “Vida&”, 

“Sabático”, “Feminino”, “Agrícola”, “Link” e “Estadinho”. O jornal adotou a 

publicação diária de três cadernos e um suplemento, o que gerou uma diminuição no 

número de páginas e o fim dos cadernos próprios de cada editoria, com exceção dos 

suplementos, numa clara busca por economia de matéria-prima. A edição do dia 21 de 

abril de 2013, três anos após o último redesenho, trouxe no alto da primeira página o 

título que anunciava o novo projeto: “O ESTADÃO DE SEMPRE, MAS DE UM 

NOVO JEITO”. 
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3.5.     O FOTOJORNALISMO PÓS CONVERGENTE 

 

Com a informação e a comunicação cada vez mais onipresentes no cerne da revolução 

digital e a globalização da internet a imagem ganha maior destaque nos meios de 

comunicação. Com o desenvolvimento das novas tecnologias da informação a fotografia se 

destaca como linguagem universal, percorre novos caminhos e se reinventa. Não se trata, 

contudo, de uma simples questão do progresso tecnológico; ela também é significativa para a 

nova matriz de forças políticas e culturais que suporta. 

 Os recursos tecnológicos de informação e comunicação estabelecem as condições para 

as novas possibilidades que esse novo momento da fotografia oferece, tanto para os fotógrafos 

profissionais (na divulgação de suas fotografias) quanto para os aficionados (na circulação de 

suas fotografias); estes começam a dispor cada vez mais de diferentes aparatos que lhes 

possibilitam a produção e a circulação de conteúdos visuais, textuais e sonoros em qualquer 

momento e em qualquer lugar. A massificação da câmera fotográfica foi amplificada com a 

tecnologia digital, principalmente depois de inserida ao telefone celular, que é o aparelho 

pessoal mais popular da contemporaneidade – atualmente temos seis bilhões de assinantes de 

telefonia móvel no mundo, número inimaginável por Martin Cooper quando de sua ligação do 

primeiro aparelho celular – e lugar em que a fotografia manifesta um apuro técnico crescente, 

assinalando-se desde logo por uma contextualidade de elementos sociológicos e de 

espetacularização de valores transcendentes 
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Conforme afirma Flusser (2008, p. 98), “nunca antes na história a comunicação foi tão 

boa e funcionou de forma tão extensiva e tão intensiva como hoje”. Na atualidade 

experimenta-se um novo redimensionamento imagético em função da ambiência da 

midiatização na qual a intertextualidade entre os meios, em tempos de convergência, cauciona 

ao fotojornalista plataformas distintas de difusão de imagens. O fotógrafo passa a desenvolver 

estratégias processuais para que sua produção fotográfica chegue a todas as plataformas 

disponíveis. Em outras palavras, ele deve se preocupar em abastecer as plataformas digitais – 

que em sua instantaneidade permitem desenvolver narrativas fotográficas através de galeria 

de fotografias ou matérias especiais – sem deixar de pensar na peculiaridade da plataforma 

impressa que necessita de uma imagem capaz de surpreender e emocionar um leitor que, 

horas antes de o periódico chegar a suas mãos, já teve a possibilidade de contato, via 

plataformas digitais, com fotografias alusivas ao mesmo fato. É muito interessante e 

pertinente, a esse respeito, o pensamento de Kodré (2011, p. 6) ao afirmar que “os 

fotojornalistas de hoje devem combinar as habilidades de um repórter investigativo e a 

determinação de um repórter especializado com a elegância de um escritor de variedades”. 

Como se observa, o fotógrafo procura exceder sua própria pluralidade e engendrar um 

alargamento de sentidos, “quer como ponte entre a dimensão estética e o mundo tecnológico, 

quer como abertura de novos caminhos expressivos” (FABRIS, 2011, p. 123). E na busca 

desses novos caminhos, proporcionados pelas enormes possibilidades de expressão das 

imagens, novas abordagens refletem os seus deslocamentos ou as marcas de extremidade em 

sua linguagem.  Essas novas abordagens se concretizam exatamente no momento em que a 

indústria viabiliza o dispositivo de geração de vídeos nas câmeras fotográficas – processo 

expansivo e de perpetuação de sentidos, vinculado à própria existência do dispositivo 

fotográfico. 

Segundo Aganbem (2009, p. 28), um dispositivo está sempre ligado a uma função 
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estratégica concreta e “se inscreve sempre numa relação de poder e, como tal, resulta do 

cruzamento de relações de poder e de relações de saber”. Ao ter uma câmera com dois 

disparadores, um que possibilita a captura de imagens fixas e outro que apreende as imagens 

em movimento, o fotógrafo se depara com um momento decisório em que terá que optar por 

um dos dois processos para apreender a imagem. A introdução de um novo meio sempre 

reconfigura de modo irreversível, conforme entende Machado (2009, p. 51), modos de 

perceber, pensar, comportar e viver. “E reconfigurar é criar uma nova ordem, outro modo de 

organizar, pensar, etc.”. 

De acordo com Fontcuberta (2010, p.9), estamos inseridos cada vez mais numa cultura 

visual dominada pela televisão, pelo cinema e pela internet e as imagens que esses meios 

proporcionam “têm como base e célula primordial a fotografia”: 

 
Podemos concordar que a fotografia constitui a sua metafísica. E este 

papel converte os produtos da câmera em materiais que transcendem 

o documental e seu discurso de verificação, para assumir um valor 

simbólico. 
 

 

Com os processos de produção e circulação de conteúdo jornalístico contaminados 

entre si não há como o profissional trabalhar focado numa só mídia. Esta é uma das premissas 

que guia o movimento de redações integradas. Dessa forma, o processo de capturar imagens 

em movimento promove uma mobilidade de sentidos no fotojornalismo, impulsionado 

essencialmente pela exploração das oportunidades oferecidas pelos novos fluxos 

informacionais. No cotidiano da editoria de fotografia de uma empresa de comunicação o 

fotojornalista responde às necessidades desencadeadas pela exploração das oportunidades 

oferecidas pelas novas plataformas digitais. Atualmente, 90% das pautas que chegam à 

editoria de fotografia do jornal O Estado de S.Paulo solicitam que o fotógrafo também filme. 

Isso impacta a forma como as empresas jornalísticas e seus profissionais estão se relacionando 

com uma sociedade móvel, conectada, na qual se observa uma crescente penetração das 
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tecnologias nômades – o número de brasileiros que acessam a internet pelo celular chegará a 

cento e dez milhões e meio em 2015 – e que atua com sistemas de informação capazes de 

produzir, receber e disseminar conteúdos. 

Com consequências anteriormente não experimentadas e contribuindo para a 

configuração de uma nova visualidade, essa nova circunscrição do fotojornalista é 

considerada como uma concepção do dinamismo profissional em termos de trajetória, “um 

processo natural de migração de linguagens para outros meios” (FERNANDES, 2013). 

A produção de linguagem também é tratada por Caramella (2009, p. 30) ao refletir 

sobre a necessidade de se pensar o processo de reversão dos meios. Para a autora, 

 
no processo de comunicação, a ação sobre os códigos dos meios irá 

implicar processos de reversão nesses mesmos meios. Ainda que a 

palavra reversão talvez seja pouco apropriada, pois pode significar 

voltar para o passado, Marshall Macluhan a entende como mudança. 
Portanto, a reversão de um meio pode variar desde uma mudança 

tecnológica  até o modo de pensar o meio e apropriar-se dele. 

Reversão é, portanto, configuração e reconfiguração do código de um 

meio, é produção de linguagem. Essa reversão ou configuração pode 

ser entendida também como apropriação, por ser modo de ler e de 

elaborar um código. As reversões no meio não advém apenas das 

mudanças tecnológicas, mas também das ações, apropriações, 

empréstimos e códigos de outros meios; em outras palavras, processo 

de migração de signos, códigos e meios e linguagens. 

 

 

O fotojornalista Márcio Fernandes
17

, vinte e um anos de profissão, nove deles no 

Grupo Folha e doze no jornal O Estado de S.Paulo, sente-se tranquilo quanto à necessidade 

de também filmar as pautas, pois “já há algum tempo sentia a necessidade de trabalhar com 

imagens em movimento”. Certas pautas em que a fotografia já não lhe satisfazia levaram-no a 

perceber “a necessidade de filmar, o que acabou sendo satisfatório”. 

Márcio considera esse movimento como um progresso profissional, pois tudo caminha 

para isto: o jornalismo multitarefa na convergência das mídias. Para ele, fotografar é, 

teoricamente, mais simples que filmar porque a fotografia congela a imagem, independente 

                                                
17 FERNANDES, Márcio. Entrevista gravada em março de 2013. 
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dos recursos utilizados para isso. Quanto a filmar “as dificuldades são maiores, pois qualquer 

pequena tremida de mão o resultado é gritante, quando se gira a câmera precisa ser 

continuamente, pois se for um giro rápido picota a imagem. É como você capturar uma 

fotografia e desfocar onde não pode ou cortar a principal informação da imagem”. 

O fotojornalista afirma, ainda, que “fotografar (...) é se antecipar aos fatos” e em seu 

relato estabelece as possibilidades da fotografia e da imagem filmada, referindo-se às 

mudanças nas pautas e na profissão: 

 

Se você está numa manifestação e percebe que o policial vai jogar 

uma bomba de efeito moral nos manifestantes, você tem que se 

antecipar para decidir o que enquadrar: ou o policial no ato de jogar 

a bomba ou os manifestantes que receberão esse projétil. E avaliar o 

que você quer fazer, fotografar ou filmar. No caso de uma entrevista, 

eu primeiro fotografo, devido à prioridade do impresso, e depois vou 

filmar, mas tenho que ficar satisfeito nas duas coisas. A fotografia me 

dá maior prazer, mas começo a sentir certa felicidade com alguns 

vídeos que tenho feito, pois no vídeo o tempo é mais elástico e permite 
uma maior criação com takes diferentes; você pode expor mais o seu 

trabalho. No impresso, você faz dez fotografias de um entrevistado e 

só uma será publicada; no vídeo você pode incluir todas essas fotos 

através de alguns detalhes – primeiro plano, o cenário – que não são 

fotos, são takes. O vídeo  possibilita uma visão mais autoral no 

trabalho, a criatividade e um olhar do fotojornalismo. Tecnicamente, 

fotografar é mais fácil, principalmente com o equipamento disponível 

hoje no mercado que, além de vários programas que possibilitam 

interferir no processo criativo, tem o autofoco. Para gravar um vídeo, 

a câmera só permite o foco manual, e em algumas pautas, 

principalmente as da editoria de “Esportes” (futebol, formula 1, 
atletismo, entre outras), isso é muito trabalhoso. Hoje a nossa 

profissão mudou muito. As pautas mudaram muito. Acabaram-se as 

matérias investigativas que precisavam de verdadeiros repórteres 

(texto e imagem) para ir atrás da notícia “custe o que custar”; isso 

acabou. Se não houver nada factual, ficamos nas mesmas pautas 

cotidianas. O jornalismo em si ficou sem graça. 
 

Márcio Fernandes menciona uma dessas pautas de “espírito fotojornalístico” que é 

interessante referir aqui. Durante um plantão dominical, em agosto de 1995, o estádio do 

Pacaembu foi palco de uma “batalha” entre torcedores do Palmeiras e do São Paulo Futebol 

Clube, por ocasião do jogo final da extinta Supercopa de futebol júnior. O saldo da batalha 

foram cento e um feridos e um adolescente morto. “A chefia de plantão me mandou para o 

Hospital das Clínicas”, relata Fernandes, “para onde haviam sido levados os feridos, e fiquei 
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na porta do hospital junto com alguns companheiros da imprensa”. Horas depois, quando 

todos já haviam ido embora, só ele e o repórter Sandro Barbosa, então na Folha da Tarde, 

permaneciam ali. Decididos a saber notícias e registrar os torcedores feridos, entraram no 

hospital com o equipamento fotográfico escondido embaixo da blusa. “Uma recepcionista 

percebeu nossa entrada”, conta Márcio, 

“e disse: ‘Eu sei que vocês são jornalistas, vocês vão querer entrar 

aqui?’. O Sandro, sincero, respondeu: ‘Sim, nós queremos entrar’. 

Surpreendentemente ela falou: ‘Tudo bem, eu vou deixar vocês 

entrarem, mas vocês têm que me comprar um bombom ‘Sonho de 

Valsa’...”. 

 

 

Pediram, então, ao motorista do jornal para buscar esse bombom o mais depressa possível; ele 

trouxe dois e Márcio e Sandro os entregaram à recepcionista que lhes permitiu a entrada. 

Depois de duas horas lá dentro Márcio conseguiu fazer algumas imagens, colocou o filme 

operado na meia e um filme virgem na câmera. “Ainda no corredor do PS”, relata o 

fotojornalista, “seguranças me interpelaram e pediram o filme. Levaram o filme virgem que 

estava na câmera e as imagens que fiz ilustraram as páginas dos jornais do Grupo (Folha) e 

foram vendidas para toda a imprensa nacional”. 

 

Sobre o momento de decisão com o qual o fotógrafo se depara, em que deve optar pela 

fotografia ou pela filmagem a fim de apreender a imagem, é importante observar que o novo 

proceder – apertar o botão rec da câmera fotográfica – caracteriza-se no processo produtivo 

como uma nova narrativa imagética ao passar pelo olho, pelas escolhas e pela linguagem do 

fotojornalista, o qual necessita atentar para o conteúdo que está produzindo. A agudez de 

percepção é um dado marcante nas severas delimitações de ação/tempo que se impõem. Na 

dúvida todos os fotojornalistas fotografam. 

A comunicação está em busca de novas e complexas formas de pensamentos e 

expressão a fim de compreender, aprender e agir sobre os fatos. Nesse sentido, o vídeo 
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comparece como uma baliza importante para se pensar os modos de produção de 

representações que chegam até a contemporaneidade. 

Mello (2009, p. 148) acredita que atualmente o meio imagético encontra-se “na 

fronteira entre o seu sentido expandido na cultura digital e a sua natureza de meio em que 

convergem diferentes modos de representação”. Para a autora, 

 

ele pode ser traduzido como um contexto criativo, com tendência a 

manifestações de ordem contemplativa, participativa e interativa; 

uma linguagem interdisciplinar capaz de coexistir nos mais diversos 

ambientes sensórios, que inscreve pela primeira vez o tempo no 

espaço, opera em tempo real e associa imagens e sons em movimento. 

Trata-se de uma escritura audiovisual, que promove diálogos plurais 

no campo das práticas significantes. 

 

 

O binômio informação/tecnologia foi um dos fatores preponderantes da própria 

evolução da comunicação em seu período pós-moderno, pois a disseminação dos meios 

eletrônicos na vida moderna e sua miniaturização permitem captar mais adequadamente o 

próprio fluxo da existência, possibilitando ao espectador produzir suas mensagens em busca 

de novas estruturas de pensamentos e expressão e com o propósito de entender, aprender e 

agir sobre o real, invertendo, assim, o percurso tradicional da comunicação. 

Thompson (2011, p. 158) afirma que o desenvolvimento da mídia ajudou a criar um 

mundo em que os campos de interação tornam-se globais em escala e em alcance, “e o passo 

da transformação social pode ser acelerado pela velocidade dos fluxos de informação”. Para o 

autor, 

o crescimento dos múltiplos canais de comunicação e informação 

contribuiu significativamente para a complexidade e 

imprevisibilidade de um mundo já extremamente complexo. Criando 

uma variedade de formas de ação à distância, dando aos indivíduos a 

capacidade de responder de maneiras incontroláveis a ações e 

eventos que acontecem à distância, o desenvolvimento da mídia fez 
surgir novos tipos de inter-relacionamento e de indeterminação no 

mundo moderno, fenômenos cujas características e consequências 

estamos longe de entender cabalmente. 

 

 

A combinação entre mobilidade e conectividade permite cada vez mais vozes e 
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discursos visuais na rede. Uma série de ferramentas tornou a informação autônoma a partir da 

recente velocidade e do consumo de notícias determinado pelas novas plataformas do fluxo de 

informação e comunicação: as redes sociais.  No caso da mídia, a intensa produção e difusão 

de conteúdos imagéticos – fixos e móveis – produzida e distribuída pelo usuário, são fluxos 

informacionais indispensáveis na elaboração e distribuição de notícias, uma vez que o 

imediatismo e a possibilidade de estar no local no momento do acontecimento possibilitam ao 

público a vivência, a documentação e a experiência da divulgação. 

Frente a uma imensurável quantidade, destacam-se três recentes e importantes 

acontecimentos no Oriente Médio que são exemplos dessa nova prática social: 

 O levante contra o ditador líbio Moammar Gaddafi intensificou-se em meio à onda de 

revoltas que varreu o Oriente Médio no início de 2011, a chamada “Primavera Árabe”. 

O ex-ditador foi morto no dia 20 de outubro de 2011, após oito meses de combates 

entre tropas leais a seu governo e forças rebeldes vinculadas ao então Conselho de 

Transição, da oposição líbia, que atualmente governa o país. Toda a documentação 

imagética da captura e depois assassinato do ditador foi feita com aparelhos celulares 

dos rebeldes líbios. A confirmação de que Gaddafi foi capturado vivo, pediu clemência 

e foi assassinado só foi possível graças aos vídeos gravados e depois divulgados 

mundo afora. Notícia em toda a imprensa mundial, a primeira agência informativa a 

divulgar a fotografia – reprodução de um vídeo capturado por celular – de Gaddafi 

morto foi a AFP
18

. A imagem do homem forte da Líbia com as roupas e o rosto 

manchados de sangue foi obtida de um rebelde que a captou com a ajuda de um 

celular. O jornalista Philippe Desmazes, da AFP, conseguiu fotografar a imagem 

diretamente do filme armazenado nesse telefone e que lhe fora mostrado pelo próprio 

dono do celular que, minutos antes, filmara a captura de Gaddafi. Como era muito 

                                                
18<htth://www.afp.com/pt/taxonomy/term/174/?page=9> 
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difícil conseguir reproduzir com a luz ambiente a imagem da tela pequena, os rebeldes 

fizeram sombra permitindo ao jornalista capturá-la melhor. 

(Figuras 21 e 22). 

 

 Na Síria, em razão do intenso e contínuo conflito armado entre as forças dos rebeldes 

sírios (que lutam para depor o atual presidente Bashar Al-Assad) e o exército fiel ao 

regime, o governo sírio impôs sérias restrições à imprensa estrangeira, a interna foi 

dizimada, e as únicas imagens divulgadas são as produzidas pelo governo sírio. Assim, 

fotografias e vídeos secretamente gravados por celulares de civis – que mostram 

intensas batalhas entre as duas forças, além de atrocidades típicas de uma guerra – são 

distribuídos por redes de opositores à ditadura de Assad. (Figura 23). 

 

 

 

 Sobre a tortura na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, salienta-se aqui a afirmação de 

Fontcuberta (2010, p. 13) sobre a tecnologia digital trazer a calamidade para uns e 

liberdade para outros.  “O horror de Abu Ghraib”, diz o autor, “jamais teria aparecido 

para a opinião pública com a fotografia analógica, já com a fotografia digital é 

impossível evitar a disseminação da informação”. De acordo com Fontcuberta os 

seguidores de Cartier-Bresson podem lamentar o fim do chamado “instante decisivo'” 

como valor definitivo, “pois hoje a fotografia se reduz a um corte, um frame de uma 

sequência de vídeo." (Figura 24). 

 

Para Flusser (2008, p. 58) a base de toda a cultura é a tentativa de enganar a natureza 

por meio da tecnologia, isto é, da maquinação. Assim, para o autor, “o novo homem” 

que nasce ao nosso redor e em nosso próprio interior, de fato carece 

de mãos (ist handlos). Ele não lida (behandelt) mais com as coisas, e 
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por isso não se pode mais falar de suas ações concretas (handlungen), 

de sua práxis ou mesmo de seu trabalho. O que lhe resta das mãos são 

apenas as pontas dos dedos, que pressionam o teclado para operar 

com símbolos. O novo homem não é mais uma pessoa de ações 

concretas, mas sim um performer (Spieler):Homo ludens, e não Homo 

faber. Para ele a vida deixou de ser um drama e passou a ser um 

espetáculo. Não se trata mais de ações, e sim de sensações. O novo 

homem não quer ter ou fazer, ele quer vivenciar. Por não estar 

interessado nas coisas, ele não tem problemas. Em lugar de 

problemas, tem programas. E mesmo assim continua sendo um 

homem: vai morrer e sabe disso. 
 

 

 Nesse sentido, como observa Fontcuberta (2010, p. 31), as fotografias já não servem 

tanto para armazenar recordações e nem se fazem para serem guardadas: 

 

Servem como exclamações de vitalidade, como extensões de coisas 

vividas que são transmitidas, se compartem e desaparecem 

mentalmente e ou fisicamente. As fotografias que os adolescentes 

trocam de  uma maneira compulsiva recorrem a um amplo espectro de 

códigos de relações, desde simples gestos de saudação reclamando a 

atenção de um interlocutor (assim como dizemos a alguém: “olá”, 

“estou aqui”) até expressões mais sofisticadas que traduzem afeto, 

simpatia, carinho e sedução. Transmitir e compartilhar fotografias 
funciona, assim, como um novo sistema de comunicação social, como 

um ritual de comportamento sujeito a normas particulares de etiqueta 

e cortesia. Ante estas normas, a primeira estabelece que o fluxo de 

imagens é um indicador de energia vital no qual encontramos um 

argumento antológico, “fotografo, logo existo”. 

 

 

 

 

 

a. 
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A audiência de algumas redes sociais é tamanha
19

 que os principais sites e agências de 

notícias se cadastraram nessas redes para replicar a sua audiência que é a todo o momento 

verificada através das ferramentas disponíveis nos programas das redes sociais. 

A imagem, como um agente dinâmico em ação constante, é um ator presente nesses 

sites e as redações – principalmente a editoria de fotografia – devem explorar constantemente 

essas interconexões e ampliar suas fronteiras na busca de imagens que possam ser 

aproveitadas em alguma das plataformas do meio de comunicação. 

As novas ferramentas profissionais que as novas tecnologias tornaram possíveis 

ampliam o campo da competência e obrigam os jornalistas a um esforço suplementar para 

melhor informar. A edição de imagens deve atentar para o fato de que o meio não é a 

mensagem, o narrador sim. O meio é um instrumento a serviço do relato, independente da 

plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19

 Em 4 de outubro de 2012 o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos. Em média 316.455 

pessoas se cadastram, por dia, no Facebook, desde sua criação em 4 de fevereiro de 2004. 
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4.  A EDIÇÃO DE FOTOGRAFIA 

 

 O processo de decisão é corrente na vida de todos os seres humanos desde o seu 

nascimento; suas origens remontam a Aristóteles e à Grécia antiga, muito embora tenha sido a 

partir da segunda metade do século XX que a teoria das decisões mais se desenvolveu, sendo 

influenciada por diferentes áreas do conhecimento humano, tais como administração, 

sociologia, antropologia, comunicação, etc.(MEROI&SALMÉN, 2005). 

 A decisão, se analisada como parte do comportamento humano, é naturalmente 

definida e aceita se alocada ao conceito de racionalidade, comumente chamada de decisão 

racional, modelo que sugere exclusiva confiança na razão como instrumento da verdade.  

Diferentes maneiras de reflexionar e avaliar fenomenologicamente o mundo, entretanto, 

compõem tal característica humana, o que inviabiliza qualquer tentativa de menoscabar o 

aspecto emocional na tomada de uma decisão. 

Pesquisas recentes sobre a tomada de decisão e seu nexo com o cérebro humano 

mostram mecanismos inconscientes que auxiliam na solução de problemas. De acordo com 

tais mecanismos constituem o chamado “procedimento heurístico de tomada de decisão”, uma 

espécie de método de aproximação para a solução de problemas que, sem seguir um percurso 

claro, mas “baseado nas intuição e nas circunstâncias”, segundo Barcaui (2008, p. 3), gera 

“um novo conhecimento”. 

Aplicadas ao campo da comunicação, tais considerações devem se fazer acompanhar 

do entendimento de que nunca se experimentou, como nos dias atuais, tal desconcerto entre 

novas formas de expressão, sua veiculação e sua receptividade.  Para Thompson (2011, p. 

293), “a crescente disponibilidade de experiência mediada cria novas oportunidades, novas 

opções, novas arenas para a experimentação” que permeiam as relações sociais e ultrapassam 

os ambientes em que se vive. Nesse sentido, o autor afirma que 
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nos descobrimos não apenas como espectadores de eventos próximos 

e de outros distantes, mas também como envolvidos com eles de 

alguma maneira. Somos liberados dos locais da vida cotidiana 

somente para nos descobrirmos dentro de um mundo de 

desconcertante complexidade. Somos chamados a formar uma 

opinião, a tomar uma decisão num mundo em incessante e crescente 

interconexão. 

 

 

  Assim sendo, ao tentar compreender as escolhas no processo de produção jornalístico, 

processo operado em um ambiente de mutabilidade, de incerteza e do inacabamento, é preciso 

considerar também os princípios de natureza subjetiva, ética e estética presentes em toda a 

rede produtiva jornalística e, em especial, no editor de fotografia. Tais princípios, 

constitutivos do projeto poético (citado no capítulo 2), incluem gostos, crenças e maneiras de 

representar o mundo que, ao regerem as ações do indivíduo, manifestam-se em suas escolhas, 

seleções e combinações, no ambiente das empresas de comunicação com seus princípios e em 

diálogo com a equipe, sempre obedecendo a hierarquias. 

 A edição de imagens tem como causa a recepção estética realizada graças à coerência 

das fotos escolhidas e, portanto, graças à exploração e ao aproveitamento de suas 

potencialidades. Segundo Soulages (2010, p. 260), 

 
toda foto é recebida não só pelos olhos, pela razão e pela consciência, 

mas também pela imaginação e pelo inconsciente. É por isso que toda 

a foto jornalística é sempre interpretada; é por isso que a foto 

doméstica tem várias recepções; é por isso que a publicidade usa a 

fotografia; é por isso que a arte encontra obrigatoriamente a 

fotografia. Toda recepção de uma foto é uma interpretação. 

 

 

Não há obra sem receptor, o fotojornalista e o editor de imagens não cumprem 

sozinhos o ato da criação. O próprio processo leva consigo esse futuro diálogo entre o 

fotógrafo, o editor e o receptor. Pensar sobre a recepção dessas obras sugere que esta  seja 

vista como um conjunto de relações sociais e culturais mediadora da comunicação como um 

processo social. Essa relação comunicativa é intrínseca ao ato criativo. Está inserido em todo 

o processo criativo o desejo de ser lido, escutado, visto ou assistido, como discutido por Salles 
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(2006, p. 41). 

É necessário entender as interpretações e o modo como o receptor/leitor produz 

sentido. No caso do processo criativo no fotojornalismo, a imagem técnica tornada 

informação é um signo eminente de recepção, sua apropriação pelo jornalismo visa um 

argumento, dirige-se a uma audiência segmentada por categorias de repertório cultural e 

disposta a prerrogativas de convencimento. Imagens chegam ao público como ação 

intencionada a reforçar ou alterar rumos cotidianos. A imagem jornalística visa uma recepção 

que acomode um olhar sobre si como o olhar sobre a natureza última das ações que compõem 

o espectro social. 

 Os novos paradigmas fotográficos adotados no final dos anos 50 se inseriram na arena 

de disputa em que se transformou a imprensa e a sociedade brasileira no início da década 

seguinte. Na imprensa ilustrada o fotojornalismo marcou época respondendo à demanda de 

seu tempo. Nesse período, com as reformas implantadas no Jornal do Brasil por Alberto 

Dines, surge a figura do editor de fotografia. Juntou-se a experiência pragmática à reflexão 

com a finalidade de se obter uma visão consistente sobre o papel da imagem no processo de 

edição na fotografia. 

A criação desse cargo – antes um departamento comandado por um gerente – revela 

um importante resultado já em 1962, quando o JB ganha o seu primeiro “Prêmio Esso” 
20

: o 

de Fotografia; o segundo atribuído à categoria e o primeiro concedido a um jornal diário. Na 

fotografia premiada, do fotógrafo Erno Schneider, o presidente Jânio Quadros aparece de 

costas, com as pernas trocadas e o título “Qual o Rumo?” 

É nessa época que afloraram as mudanças sociais que vinham tomando corpo desde o 

fim da velha república e se vislumbra a real possibilidade de transformação. Arquitetura, 

                                                
20O Prêmio Esso de Reportagem foi criado em 1955, inspirado no Pulitzer Prizes, e o Prêmio Esso de Fotografia 

foi criado em 1960. 
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artes, movimentos intelectuais e a ideologia nacional desenvolvimentista procuraram o 

caminho de inserção na modernidade e um novo ordenamento político-social. Inicia-se ali 

uma das mais importantes experiências da utilização do fotojornalismo como instrumento 

para respaldar o discurso crítico de um jornal. 

Segundo François Soulages (2010, p. 52), esse longo trabalho de laboratório e de 

reflexão (seleção), que vem depois da tomada da imagem, desempenha um papel primordial 

para a reportagem, pois a fotografia desenvolve-se “de fato”, conforme entende, “em três 

tempos: antes, durante e depois de tomada a imagem, não devendo nenhuma etapa ser 

negligenciada para que se compreenda o processo criativo”. Para este autor, todavia,                                                         

o que importa não é tanto o objeto mostrado, o objeto                                          

representado, mas a maneira de mostrá-lo, a maneira de ver e de fazer ver: 

esse artista nos faz ver o mundo de modo diferente, e é assim que ele cria 

outro mundo, e é assim que podemos ter acesso a esse mundo (SOULAGES, 

2010, p. 193). 

 

Se, como observa Flusser (2008, p. 130), o homem pré-moderno vivia “outro universo 

imagético” no qual tentava interpretar o “mundo”, “nós vivemos em um mundo imagético que 

interpreta as teorias referentes ao ‘mundo’”, o que nos coloca numa posição “mais 

revolucionária”. É nessa condição que surge a figura do editor de fotografia – para organizar, 

orientar, adequar e mediar a publicação da imagem, emprestando a essa um sentido, sem 

nunca lhe dar, contudo, um sentido definitivo. 

 Nesse novo contexto, ao selecionar quais e de que maneira publicar as imagens, 

propiciando novas possibilidades imagéticas, o editor tem intensa participação na formação 

das conexões interpretativas, pois o discurso fotojornalístico gira em torno da pessoa humana, 

precisamente sobre as ações humanas. Nas palavras de De La Torre (2007, p. 40), “os 

acontecimentos são, em grande parte, resultado de ações humanas, a construção das notícias é 

um produto de ações humanas, a interpretação das notícias também constitui uma ação 

humana”. 
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 Para Flusser (2008, p. 89) a comunicação humana é um processo artificial, baseado 

“em artifícios, descobertas, ferramentas e instrumentos, a saber, em símbolos organizados em 

códigos”. Um código é um sistema de símbolos e o seu objetivo é possibilitar a comunicação 

entre os homens. “Como os símbolos são fenômenos que substituem (“significam”) outros 

fenômenos, a comunicação é, portanto, uma substituição: ela substitui a vivência daquilo que 

se refere.” 

A fotografia é construção e devemos pensá-la como um sistema significante, com 

interpretações e significados e como signo no âmbito simbólico, já que as emanações 

luminosas do referente necessitam ser transformadas pelo dispositivo óptico da câmera para 

resultar em imagens fotográficas. Desse modo, a fotografia apresenta-se como uma imagem 

técnica aberta à interferências durante seus processos construtivos e comunicativos. São 

indícios mediados e codificados, interpretados cientificamente e com forte enunciado 

expressivo. Nesse sentido, o editor de fotografia deve estabelecer critérios de qualidade e 

direcionar as possibilidades imagéticas visando estabelecer uma relação não passiva entre a 

fotografia e o público que, por sua vez, deve buscar novos mecanismos perceptivos a fim de 

decifrar esses códigos e seus significados. 

 Por mais concludente que seja uma fotografia, ela só comunica uma mensagem que 

seja corroborada por um contexto político, econômico, social, cultural e editorial. O poder de 

uma representação imagética depende essencialmente do controle visual estratégico exercido 

pelo editor de fotografia ao codificar, durante o processo produtivo jornalístico, a visualidade 

da mensagem. Plataformas diferentes exigem edições fotográficas diferentes. Trata-se, 

portanto, não apenas de saber qual imagem selecionar, mas, também, qual a plataforma de 

saída. No impresso há que ser mais objetivo – a restrição do suporte é inegociável; nas mídias 

digitais é preciso ser mais ágil e ter mais informações – o público exige e o espaço permite. 

Ou seja, uma das principais atividades jornalísticas da contemporaneidade é: editar. 
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A introdução da cor na impressão
21

 e a chegada dos sistemas de diagramação modular 

– nos quais a manutenção do projeto gráfico garante o destaque da imagem em relação aos 

outros elementos da página – ajudaram a fotografia a consolidar seu espaço no jornal 

impresso. Nada se compara, porém, à digitalização do processo fotográfico e à transmissão do 

material coletado, depois de editado, através de redes wireless (conforme capítulos 1 e 2). 

Esse novo processo de captação e transmissão de imagens permitiu à fotografia se antecipar, 

impondo-se no desenho da página. Anteriormente, as imagens chegavam tarde e eram as 

últimas a serem vistas pela edição; hoje são as primeiras e a partir do seu formato dependerá o 

design da página. Já na implementação do site de notícias, a fotografia estava com sua 

tecnologia digital quase que totalmente consolidada e a prática fotográfica já estruturada para 

atender às mais recentes exigências desse novo mecanismo, rápido, fluido e dinâmico.  

 A primeira página do jornal impresso e as homepages das mídias digitais carregam 

consigo uma imensa e diversa responsabilidade. No impresso, para consolidação da 

identidade visual da publicação é essencial que o desenho da página desperte a atenção e 

surpreenda o leitor no primeiro contato visual, sobressaindo entre suas competidoras. Os 

pesquisadores Pegie Stark e Mario Garcia demonstram no estudo “Eyes on the News” que o 

primeiro olhar de um leitor na primeira página de um jornal impresso prioriza as fotografias e 

os elementos gráficos
22

, só depois é que o olhar se dirige para uma matéria. A página também 

necessita parecer familiar aos seus leitores habituais e, ao mesmo tempo, suficientemente 

distinta de sua antecessora para advertir que corresponde a um novo exemplar; deve atrair 

novos leitores para que se aventurem em seu interior, sem perder o apoio dos já conquistados, 

bem como expressar seu caráter editorial e o conteúdo do exemplar em questão. No site, é 

imprescindível que as imagens atraiam a atenção e o interesse do internauta com informações 

                                                
21O primeiro suplemento colorido foi lançado pelo jornal britânico The Sunday Times em 1962 e a Folha de 

S.Paulo passa a ter a sua primeira página colorida diariamente em 1989. 
22KOBRÉ (2011, p. 125) 
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rápidas e precisas, que sejam atrativas para despertar sua curiosidade, relevantes para que 

navegue nas páginas interiores em busca de conteúdo e impactantes para estabelecer um 

relacionamento de contínua procura. 

 No processo de produção jornalístico, a escolha das fotografias constitutivas da 

primeira página de um jornal impresso e das homepages de mídias digitais é um mecanismo 

acessível e receptível a novas experimentações em sua construção. De acordo com Salles 

(2011, p. 9) em meio à incerteza, as análises recaem sobre o desafio de na busca novas formas 

de narrar, pois, 

Quando se fala em inovar e em reinventar, trata-se da constatação 

que, diante da ausência de padrões já estabelecidos, os jornalistas 

devem abrir espaço para a reflexão sobre novos modos de ação, ou 

seja, formular novas hipóteses e testá-las, a partir de 

experimentações. 

 

 Assim, as  fotografias podem ser alteradas na incessante busca de uma visibilidade que 

estabeleça uma relação de continuidade com o público. O fazer desse processo jornalístico se 

concretiza em estratégias de ordem cognitiva e que, por sua força persuasiva, contribui 

decisivamente para a criação de um conjunto de valores e normas avaliativas da realidade. As 

formas de ver e sentir o mundo são influenciadas, em maior ou menor grau, pelas sequências 

fragmentadas, da rapidez, da linearidade e da presença marcante da imagem (Citelli, 1997, 

p.17). 

 Podemos notar essas articulações nos rafes da primeira página da edição do dia 01 de 

maio de 2009 do jornal “O Estado de S.Paulo”. Na reunião de fechamento optou-se por três 

fotografias para ilustrar o atentando ocorrido na Holanda durante o desfile do “Dia da 

Rainha”, com a presença da família real. Durante o processo de produção aconteceram 

algumas experimentações e decidiu-se pela publicação de uma única imagem para noticiar o 

fato, conforme observamos na figura 25. 

 Todo ato comunicativo acontece num determinado ambiente físico que impõe 
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restrições a esse ato. A cada situação de comunicação incorpora-se um dispositivo particular, 

que constitui as condições materiais da realização dessa prática, em relação com outros 

componentes e com um contexto de restrições. O dispositivo é um elemento da comunicação 

sem o qual não há significação possível das mensagens e o avanço tecnológico possibilitou o 

consumo das imagens em diferentes dispositivos e suportes, e a experiência humana 

contemporânea está diretamente relacionada ao desenvolvimento desses dispositivos. 

 Segundo Charaudeau (2009, p. 105), o dispositivo é uma maneira de pensar a 

articulação entre vários elementos que formam um conjunto estruturado, pela solidariedade 

combinatória que os liga. “Esses elementos são de ordem material, mas localizados, 

agenciados e repartidos segundo uma rede conceitual complexa. O dispositivo constitui o 

ambiente, o quadro, o suporte físico da mensagem”. Segundo o autor, “de maneira geral, o 

dispositivo compreende um ou vários tipos de materiais e se constitui como suporte com o 

auxílio de determinada tecnologia” 
23

. 

                                                
23

É no material que se informa, toma corpo e se manifesta, de maneira codificada, o sistema significante: a 

oralidade, a escrituralidade, a iconicidade. Esses diversos materiais estão organizados em sistemas semiológicos, 

conjunto de redes de significantes que permitem a configuração das unidades de sentido. 
O suporte também é um elemento material e funciona como canal de transmissão, fixo ou móvel: pergaminho, 

papel, madeira, ondas sonoras, tela de cinema, tela de vídeo. E como o material dos sistemas semiológicos, sua 

textura se presta a estudo do ponto de vista da solidez, da gramatura, da superfície, etc. Diferenças de 
materialidade que têm uma incidência sobre as representações do tempo, do espaço e das condições de recepção 

construídas por cada mídia. 
A tecnologia é o conjunto de maquinária, com maior ou menor sofisticação, que regula a relação entre diferentes 

elementos do material e do suporte. Ela combina oralidade, escrituralidade e iconicidade, localiza os elementos 

sobre os suportes e chega mesmo a localizar a tipologia, isto é, ordenar o conjunto dos participantes no ato de 

comunicação, determinar suas possíveis conexões ou mesmo regular uma parte de suas relações.  
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Há que se considerar além das condições de produção, características inerentes à 

linguagem constituída (texto, imagem, diagramação) que a partir das construções narrativas 

falam dos acontecimentos proporcionando a criação de um imaginário comum; a rede de 

pensamento criativo que funciona em todo o processo produtivo jornalístico, isto é, observar 

as ideias e escolhas envolvidas no fazer de um jornal diário, em suas edições digitais e no seu 

site. O acompanhamento desse percurso nos coloca frente a frente com um fenômeno  

marcado por intensa dinamicidade e simultaneidade de ações. Segundo Salles (2007: p.5), “o 

processo criativo, observado por essa perspectiva, nos mostra, de modo bastante instigante, 

um pensamento sustentado pelo estabelecimento de relações. Esta constatação nos remete à 

dinamicidade dessas produções”, mas a dinâmica vai além, “pois nos aproxima mais dos 

procedimentos construtivos, propriamente ditos, em outras palavras, nos aproxima do modo 

como essas ações se inter-relacionam na busca pela construção dos objetos”. 

 Quando um determinado evento torna-se notícia, o editor de fotografia deve 

estabelecer um diálogo com os sujeitos envolvidos nos processos produtivos – fotógrafos, 

editores e editores chefes das mídias impressa e digital – numa constante interação múltipla e, 

depois de colaborações e comando, estabelecer parâmetros de publicação dessas imagens, 

através de intensa atuação intersemiótica, assegurando a melhor maneira de tratar as imagens 

relativas a esse evento segundo a plataforma de publicação, mas a multiplicidade de 

interações não envolve absoluto apagamento do sujeito e, ao mesmo tempo, o locus da 

criatividade não é a imaginação do indivíduo (SALLES, 2001, p. 3). No campo das misturas e 

trânsitos entre linguagens comunicacionais na contemporaneidade é relevante o papel 

interativo do leitor e o editor de fotografia deve conhecer como é a sua audiência em qualquer 

plataforma. Mais ainda, deve conhecer quais os gostos e hábitos de consumo informativo do 

público em seu espaço através dos distintos meios. 

A filosofia flusseriana situa o indivíduo do presente como um nódulo numa rede de 
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interações e possibilidades, pois o conceito de comunicação unidirecional deixou espaço para 

uma relação multidirecional entre meio e audiência. “Ambos redefinem seu papel. Os 

jornalistas não são os únicos que falam no jornal; junto à presença dos especialistas, soma-se 

a participação de leitores, coordenada, estimulada e incentivada pelo meio” (SALAVERRIA, 

2008, p. 154). A interatividade gera, portanto, um leitor que também produz notícia, embora 

não exclua a figura do editor que julga e seleciona a participação desse leitor. 

 Segundo Parente (2004, p. 92) “a contemporaneidade se caracteriza cada vez mais pela 

edição ou a forma como as partes do sistema são montadas e articuladas”. “Nada parece 

escapar à rede”, diz ele, “nem mesmo o espaço, o tempo e a subjetividade”. Quanto aos 

critérios de edição, as palavras precisas de Baeza (2003, p. 95) sentenciam: “o que está claro é 

que uma boa edição fotográfica pode salvar um tema medíocre, da mesma maneira que uma 

edição mal feita deixará sem sentido o melhor trabalho fotográfico”. 

Na esfera da comunicação, estão inseridas as relações que se estabelecem entre a ideia 

, a obra e sua materialização. Às vezes, a boa edição fotográfica, citada por Baeza, começa 

antes mesmo de o material fotográfico ser produzido para uma determinada pauta, através de 

diálogos com a equipe envolvida no processo criativo em busca de uma melhor solução, isto 

é, da melhor fotografia. Um exemplo do que acima vai dito é o processo de escolha da 

imagem que ilustraria a primeira página do jornal O Estado de S.Paulo que seria publicado no 

dia do segundo turno das eleições de 2006, que escolheria o presidente do país – eleições 

disputadas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos 

Trabalhadores e Geraldo Alckmin, candidato do PSDB. Uma reunião entre editor e editores 

assistentes de fotografia, juntamente com os editores executivos da redação é que definiu o 

processo de criação das imagens que seriam produzidas. A ideia final foi a de usar o retrato 

como gênero fotográfico e capturar as imagens dos dois candidatos junto a grafites elaborados 

especialmente para essas fotografias, em busca de uma imagem mais humanista, transparente 
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e universal que, além de ser compreendida por todos, enfatizasse o respeito à identidade do 

cargo e ao futuro do país. 

Arnold Newman, especialista em retrato, que tirou fotos oficiais de alguns presidentes 

dos Estados Unidos, afirma que a imagem da pessoa é importante, mas, por si só, não é 

suficiente: “Também precisamos mostrar a relação da pessoa com o mundo” (NEWMAN 

apud KOBRÉ, 2011, p. 93). A intensidade das imagens de Newman revela-se em suas 

escolhas de detalhes ambientais simbólicos que expõem o estilo de trabalho do retratado e sua 

profissão. Assim como a fotógrafa americana Annie Leibovitz, que “constrói uma foto em vez 

de tirá-la (…) ele imagina uma maneira visualmente surpreendente de retratar uma pessoa” 

(KOBRÉ, 2011, p.94). 

Ao observarmos a figura 26 (Geraldo Alckmin), e a figura 27 (Luiz Inácio Lula da 

Silva), encontramos as opções de imagens dos candidatos fotografados juntos a dois grafites; 

primeiro o desenho de seus rostos e depois o desenho do Palácio do Planalto (sede do 

Presidente da República no Distrito Federal).  No momento da realização das imagens o 

fotógrafo também optou por conectar um disparador automático e pediu que os candidatos 

capturassem a própria imagem, gerando, assim, os autorretratos que se tornaram as fotos 

selecionadas para a publicação. Na figura 28, encontramos a primeira página da edição do dia 

29 de outubro de 2006 do jornal O Estado de S.Paulo e de seus dois principais concorrentes, 

Folha de S.Paulo e O Globo, que optaram por imagens dos candidatos em campanha no dia 

anterior ao pleito. 
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Na esfera do discurso midiático, portanto, a informação é considerada um processo 

discursivo, nunca neutro, conduzido pela busca do saber dos acontecimentos e fatos da 

atualidade e ainda dos entendimentos que se estabelece num ambiente de trocas simbólicas. 

Nesse sentido, destacamos a pesquisa de Sheree Josephson
24

 que, com o auxílio de 

uma ferramenta inovadora, acompanhou os movimentos dos olhos dos leitores enquanto eles 

examinavam uma série de fotos publicadas. O dispositivo usado, desenvolvido pela Eye-Trac 

Systems Research, consiste em duas minúsculas câmeras de vídeo sobrepostas sobre a cabeça 

de uma pessoa e que registravam onde, por quanto tempo e em que ordem essa pessoa olha as 

fotos de um jornal. O resultado surpreendente indicou que os leitores gastam menos de três 

quartos de um segundo para examinar uma fotografia publicada. 

Dessa forma, a edição de imagens tem papel essencial na rede produtiva jornalística, 

pois é necessário que esta funcione de maneira integrada, sempre em busca de procedimentos 

interpretativos mais finos, em um diálogo explícito entre o repórter fotográfico, o editor de 

fotografia, editores executivos e o diretor de redação – numa visão dialética, material e plural 

da equipe de  criação – construindo, dessa forma, uma integrada relação do pensamento.   

 Tendo em vista tais considerações, constatamos que a edição de fotografia da primeira 

página dos principais jornais impressos, da homepage de seus sites e de suas edições digitais 

em diferentes plataformas, caracteriza-se por sete princípios direcionadores que, em 

formatação individual ou simetria coletiva, configuram a principal página dos produtos. 

Entendemos que dentro desses princípios, somente quando relacionada quanto ao tempo e ao 

espaço, as imagens diferem em suas edições quanto a plataformas de saídas. 

 

 

 

                                                
24KOBRÉ, 2011, p. 125. 
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4.1.  A EDIÇÃO DE IMAGENS OBEDECE A SEMIOSE DA PRÓPRIA NOTÍCIA 

 

Quais são as propriedades da notícia que fazem que um acontecimento seja realmente 

algo noticioso? A resposta é unanime: os critérios de noticiabilidade. Essa dialética constitui 

unidade de medição. O acontecimento deve responder a um conjunto de valores/notícia que, 

segundo Wolf (1987, p. 222), “são critérios de importância difundidos ao longo de todo o 

processo de produção, isto é, critérios que não estão só presentes na seleção de notícias, mas 

que, também, impregnam as fases sucessivas do processo, embora com distintos graus de 

relevância”. 

Os valores/notícia funcionam como regras práticas que surgem dos conhecimentos 

profissionais e servem de guia tanto para a seleção do material quanto para a sua 

apresentação, sugerindo o que enfatizar e o que desprezar. A definição dos valores/notícia está 

estritamente ligada à imagem que o jornalista tem do público, isto é, como o jornalista decide 

o grau de implicação que tem a notícia para o público. 

O público é atento à qualidade e veracidade da informação publicada, seja qual for o 

suporte. O estudo anual “O Estado da Mídia em 2013” – publicado pelo Projeto de Excelência 

do Jornalismo do Centro de Pesquisa Pew Research Center (Washington DC)
25

 – concluiu que 

o corte de investimentos em reportagem nos Estados Unidos afasta o público do noticiário, 

seja no jornal impresso, nas revistas, nas emissoras de televisão ou nas mídias digitais. O 

corte de 30% de jornalistas nas redações (é a primeira vez que os jornais nos Estados Unidos 

empregam menos de 40 mil profissionais) e o baixo investimento em reportagens 

aprofundadas refletiu na qualidade do conteúdo e não passou despercebida ao público. “Tudo 

isso resulta em uma indústria (de mídia) que tem menos pessoal e menor preparação para 

descobrir notícias novas, cavar mais fundo aquelas que já emergiram ou questionar a 

                                                
25http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/99336-midia-corta-recurso-e-perde-publico-nos-eua.shtml 
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informação que entrega”, aponta a pesquisa. 

 Contudo, não há “grau zero” de informação, conforme observa Norbert Wiener 

(WIENER Apud CHARAUDEAU, 2009, p.14): “Não é a quantidade de informação emitida 

que é importante para a ação, mas antes a quantidade de informação capaz de penetrar o 

suficiente num dispositivo de armazenamento e comunicação, de modo a servir como gatilho 

para a ação”. 

  Desse modo, pela restrição espacial e temporal que lhe é imposta, no jornal impresso 

a imagem necessita de um valor/notícia superior em relação às mídias digitais, que além de 

comportarem um número maior de fotografias em suas homepages, dispõe da facilidade de 

publicar e/ou trocar em qualquer tempo uma determinada imagem editada. Determinados 

eventos, entretanto, possibilitam imagens com alto grau de valor/notícia e acabam 

contempladas com a primeira página do impresso e das mídias digitais. Isto também pode 

acontecer com imagens pertencentes ao arquivo da redação. Quando da renúncia do Papa 

Bento XIV, por exemplo, algumas publicações, impressas, optaram por colocar em suas 

páginas principais a fotografia do Papa lendo o comunicado de sua renúncia, conforme a 

figura 29; outras publicações, no entanto, escolheram imagens de arquivo, relacionadas 

simbólica e semioticamente ao assunto tratado, como nos informa a figura 30; assim como 

alguns sites que também publicaram  vídeos e galeria de imagens, como é possível observar 

na figura 31. 

 Ainda que impresso e internet trabalhem com a notícia como unidade informativa 

básica, a crescente diversificação multimídia obriga a empresa a buscar recursos tecnológicos 

que permitam ao suporte digital refletir um conteúdo variado e atrativo, em temas e em 

recortes, ao invés de assemelhar-se às páginas de uma agência 
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de notícias com uma sucessão constante de pequenas imagens no mesmo formato. 

A edição de fotografia deve zelar pela qualidade e pelo aspecto atrativo do produto. 

Enquanto a informação é o básico comum, os formatos de apresentação são complementares 

e, em parte, estão ligados à plataforma de saída. 

 

4.2.  A FOTOGRAFIA E AS OPÇÕES POLÍTICAS E SOCIAIS CIRCUNDANTES 

 Os acontecimentos são as ocorrências/eventos cotidianos percebidos e relevantes para 

os cidadãos; aqueles, contudo, que passam a ser notícia, também passam por uma seleção 

guiada pelo que a organização noticiosa considera mais importante e de seu interesse ou que 

seja atraente para o público específico ao qual essa instituição se dirige. A informação é 

essencialmente uma questão de linguagem e a linguagem não é diáfana ao mundo, ela 

apresenta sua própria opacidade através da qual se constrói uma visão, um sentido particular 

da sociedade. 

 A posição que um indivíduo ocupa dentro de uma instituição é estreitamente ligada ao 

poder que ele ou ela detém. Poder é a capacidade de agir para alcançar os próprios objetivos 

ou a capacidade de intervir de acordo com os interesses que representa. Assim, encontramos 

recursos controlados individualmente e, outros, acumulados dentro de organizações, que são 

base importante para o exercício do poder. Indivíduos que ocupam cargos dominantes dentro 

de grandes instituições dispõem de variados instrumentos que lhes possibilitam tomar 

decisões e perseguir os objetivos do grupo que representa. Esse exercício do poder, sempre 

presente nas empresas de comunicação, surge na confluência de fatores diversos a partir dos 

quais os atores agem com indiscutível domínio ao questionar, modificar a forma (tamanho e 

enfoque editorial) do material jornalístico elaborado ou proibindo a sua publicação. Dessa 

maneira, criam-se momentos de tensão e os interesses da empresa – e de seus proprietários – 

alteram o material jornalístico naquilo que lhes interessa. 
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 Charaudeau (2009, p. 63) afirma que o discurso informativo confere “uma posição 

forte de autoridade” ao sujeito “que procura seduzir, demonstrar ou explicar”, pois em todos 

esses casos tal sujeito detém “um saber que o outro não possui.” Para o autor, 

 o discurso informativo não tem uma relação estreita somente com o 

imaginário do saber, mas igualmente com o imaginário do poder, 

quanto mais não seja, pela autoridade que o saber lhe confere. 

Informar é possuir um saber que o outro ignora (“saber”), ter 

aptidão que permite transmiti-lo a esse outro (“poder dizer”), ser 

legitimado nessa atividade de transmissão (“poder de dizer”). Além 

disso, basta que se saiba que alguém ou uma instância qualquer tem a 

posse de um saber para que se crie um dever de saber que nos torna 

dependentes dessa fonte de informação. Toda instância de 

informação, quer queira, quer não, exerce um poder de fato sobre o 
outro. Considerando a escala coletiva das mídias, isso nos leva a 

dizer que as mídias constituem uma instância que detém uma parte do 

poder social. 

 

 

Esses controles, quando internos, são instrumentais catalizadores de implicações 

extensas, pois torna-se necessário revisar todo o processo de tomada de decisões editoriais e 

de edição; afinal a criação é feita de relações, interações e conexões presentes no percurso de 

trabalho. Se externos, as mídias correm o risco de circular com uma informação manipulada, 

isto é, que não é verdadeira. 

 É possível observar exercícios de controle, ou de poder, em alguns exemplos ocorridos 

na mídia impressa e nas mídias digitais. Eles flutuam na esfera pública e privada, geralmente 

com a intenção de desinformar o público ou tornar tendenciosa uma informação já que a 

comunicação mediada é sempre um fenômeno social contextualizado, implantada em 

contextos sociais que se estruturam de diversas maneiras e que, por sua vez, produzem 

impacto na comunicação que ocorre.  No livro Berlin Diary, William Shirer (Apud SOWELL, 

2011, p. 365) faz referência à manipulação de notícias perpetrada por Geoffrey Dawson, 

editor do The Times. Aludindo à cobertura jornalística da marcha das tropas alemãs, em 1938, 

aos Sudetos, na Tchecoslováquia, onde a população predominantemente alemã saudava as 

tropas, enquanto os tchecos fugiam do governo nazista, Shirer comenta que “todos os dias 

havia fotografias mostrando as triunfantes tropas alemãs marchando pela região dos sudetos”. 
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Nelas, o entusiasmo com que as tropas alemãs foram recebidas dava testemunho à aparente 

justiça do acordo de Munique, ao passo que as fotografias do drama dos refugiados, recebidas 

também pelo The Times, Dawson se recusou a publicar. 

 No dia 28 de dezembro de 2011, quando dos funerais do líder norte coreano Kim Jong-

il, em Pyongyang, a KCNA, agência de informações oficial norte coreana, distribuiu algumas 

imagens adulteradas desse evento que foram transmitidas para o mundo através das agências 

internacionais de notícias Reuters, AFP, AP e EFE. Assim que descobriram essa manipulação, 

que subtraiu algumas pessoas que apareciam nas imagens e que atrapalhavam sua simetria, as 

mesmas agências retransmitiram as fotos originais e as manipuladas juntas (conhecido pelo 

termo “pandam” jornalístico) e com uma legenda
26

 em que explicam o ocorrido, (figura 32). 

 No dia seguinte, 29 de dezembro de 2011, no Brasil, os principais jornais do país, a 

figura 33, estampavam em sua primeira página a imagem do senador Jader Barbalho, eleito 

pelo estado do Pará, reassumindo o senado federal, graças à lei que revogou os efeitos da 

chamada lei “Ficha Limpa” para as eleições de 2010, pela qual foi eleito. O principal jornal 

paraense, O Liberal, por ter uma postura contrária a de Jader Barbalho, ignorou a notícia
27

, 

mas outro importante jornal paraense, Diário do Pará, 

destacou o fato em sua primeira página, como nos informa a figura 34. 

 As homepages dos portais ESTADÃO, UOL e O GLOBO, figura 35,  estampavam na 

noite de 22 de junho de 2012 fotografias e manchetes sobre o impeachment sofrido pelo então 

                                                
26

This combination picture of two handout images from KCNA shows a limousine with a portrait of late North 

Korean leader Kim Jong-il leading his funeral procession in Pyongyang December 28, 2011. In the top picture 

released by Kyodo, a group of men is seen on the left side of the picture. In the bottom picture which was sent 

directly to Reuters by KCNA, the group is missing. Reuters now believes the bottom picture was altered by 

KCNA. Reuters earlier transmitted the bottom picture to clients but has since withdrawn it. Pictures taken 

December 28, 2011. REUTERS/KCNA (NORTH KOREA - Tags: POLITICS OBITUARY) THESE IMAGES 

HAVE BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THEY ARE DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY 

REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS 
THIRD PARTY DISTRIBUTORS. 
 
27SOUZA, Carlos Augusto da Silva, CATETE, Karlla Gyselle Souza, SANTOS, Maria Socorro.         A       

Imprensa e a Política no Estado do Pará. Artigo publicado no IV Congresso Latino americano de Opinião 

Pública. Belo Horizonte - 2011. 
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presidente do Paraguai, Fernando Lugo e informavam que o vice-presidente, Federico Franco, 

já assumira o cargo. No caso do portal O GLOBO a notícia também indicava a possibilidade 

de visualização de um vídeo e galeria de imagens sobre o fato. Por se tratar de um país 

vizinho ao nosso, a notícia da queda do presidente assumiu grande interesse informativo, o 

que não aconteceu com os veículos de comunicação fora da América Latina. Nem mesmo as 

tecnologias digitais, a instantaneidade e a simultaneidade que proliferam na mídia 

contemporânea foram suficientes para que quatro dos principais portais de notícias do mundo 

publicassem a notícia que surpreendeu o nosso continente; THE NEW YORK TIMES, the 

guardian e THE  TIMES ignoraram o acontecido em suas principais páginas on-line (figura 

36). 

A troca de uma imagem publicada na capa do caderno de economia do jornal O Estado 

de S.Paulo no dia 15 de dezembro de 2012, exemplifica, também, esse exercício de controle 

que seguimos a ilustrar, figura 37. A referida capa apresentou como principal matéria a 

cobrança que o governo fez aos empresários pela queda de juros. Para ilustrar a matéria foi 

selecionada uma foto da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, feita de um ponto de 

vista de cima para baixo e que mostra o decote de seu vestido. A imagem foi publicada na 

primeira edição do jornal, mas por uma “decisão editorial”, foi trocada na segunda edição por 

uma fotografia que estava no arquivo e que retrata apenas o rosto na ministra durante uma 

determinada entrevista. 
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Para Charaudeau (2009, p. 16), no controle da produção de sentido a lógica econômica e a 

lógica tecnológica são incontornáveis, mas 

é a lógica simbólica que trata da maneira pela qual os indivíduos 

regulam as trocas sociais, constroem as representações dos valores 

que subjazem a suas práticas, criando e manipulando signos e, por 

conseguinte, produzindo sentido. Não deixa de ser paradoxal, no final 

das contas, que essa lógica governe as demais. 
 

 

 A produção fotográfica e sua edição, entretanto, não podem se deixar influenciar por 

essas e outras restrições que fazem parte do processo produtivo jornalístico. A estrutura de 

representação da foto jornalística está intimamente envolvida na reprodução da ideologia. 

Mais que qualquer outro meio, a fotografia se apresenta como uma oferta que não se pode 

rejeitar. As características do aparato fotográfico atingem o sujeito de maneira tal que 

substituem uma receptividade passiva por uma leitura ativa. A fotografia  jornalística é um dos 

sistemas de significação da sociedade que produz o sujeito ideológico, ou seja, um 

instrumento útil no diálogo de classes, no debate das questões sociais e políticas e na 

produção de informações em cima dos acontecimentos, no mesmo movimento em que os 

demais sistemas “comunicam” seu conteúdo ostensivo. Portanto, “é importante que a teoria 

fotográfica tenha em conta a produção desse sujeito, pois a totalidade de suas determinações 

está matizada e construída em seu trânsito através da imagem jornalística” (FAVARO, 2009, 

p.69) 

 

4.3.  A EDIÇÃO DE IMAGENS E O TEMPO CONTEMPORÂNEO 

 Capturar as imagens, editar com presteza, compor a legenda e transmitir as fotografias 

para a redação o mais rápido possível já não é considerado só como um instrumental de 

qualidade profissional do repórter fotográfico, mas uma necessidade primeira a ser cumprida 

num mundo que carece de velocidade e de informação. 

 A concepção de temporalidade é determinante no concerto midiático contemporâneo. 
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As mídias têm como compromisso indeclinável contemplar os fatos que se situam numa 

contemporaneidade enunciativa. Dessa forma, se obrigam a tentar encurtar ao máximo dois 

momentos inversos na conexão temporal: o momento do evento (instante da produção 

midiática) e o momento da saída do produto midiático (instante do consumo da notícia). Para 

Charaudeau (2009, p. 133) “cada suporte de difusão o faz a sua maneira, em função dos meios 

técnicos que lhe pertencem, mas o que é comum a todos é o quadro temporal que define a 

notícia como atualidade”. 

 O vertiginoso desenvolvimento tecnológico a que assistimos desde a última década do 

século XX, principalmente a partir da convergência explosiva das câmeras fotográficas 

digitais, do computador e das telecomunicações, produziram nas redações um crescente 

desenvolvimento e uma habilidade para armazenar e transmitir imagens, tornando-as 

disponíveis em frações infinitesimais de segundo. Esse avanço tecnológico – especialmente o 

uso dos processos digitais na captura, transmissão e divulgação de fotografias – acarretou 

alterações nas editorias de fotografia, aumentando a pressão do tempo a que os fotojornalistas 

e editores de fotografia estão sujeitos. 

Segundo Santaella (2010, p. 70), o aspecto mais espetacular da era digital está no 

poder dos dígitos para tratar toda informação. “Graças à digitalização e compreensão dos 

dados”, afirma o autor, “todo e qualquer tipo de signo pode ser recebido, estocado, tratado e 

difundido, via computador”. 

 A tecnologia digital, pelas características que porta, e a expansão das 

telecomunicações ajudaram a difundir nos últimos anos esta versátil maneira de produção e 

propalação de conteúdos através da portabilidade, ubiquidade e mobilidade. Assim, pronta a 

fotografia, ela pode ser divulgada de forma simultânea através de qualquer meio impresso ou 

baseado nas tecnologias digitais. O que aporta o desafio de atender o receptor, cada vez mais 

integrado, mas que já não faz parte de uma audiência conquistada: “se seu periódico de toda a 
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vida não lhe oferece na internet um conteúdo apropriado, ele buscará outro que cubra melhor 

suas necessidades. É imposta uma mudança de prioridade” (SALAVERRIA, 2008, p. 61). 

 Em tempos de pós convergência, portanto, o jornalismo emprega novos perfis. Embora 

suas essências permaneçam, muda a conjuntura, mudam as linguagens, desenvolvem-se os 

processos em que o tempo torna-se um instrumental de extrema importância. Por isso o 

jornalista que trabalha em novas redações multiplataforma necessita ter conhecimento do 

novo padrão em que deve desenvolver seu trabalho. No jornalismo integrado já não faz 

sentido o editor de fotografia cuidar só dos leitores de um único suporte, por mais que esse 

seja o mais rentável, e desatender o restante. 

 Jenkins (2009, p. 46) observa que as empresas de mídia aprenderam a acelerar o fluxo 

de conteúdo de mídia pelos canais de distribuição para aumentar as oportunidades de lucros, 

ampliar mercados e consolidar seus compromissos com o público. Salaverria (2008, p. 154), 

por sua vez, considera que, no caso dos periódicos, a atenção “centrada até agora nos leitores 

do papel deve ser divida com o público do digital, que também precisa ser surpreendido e 

fidelizado”, sendo a fotografia um dos principais vetores nessa nova configuração midiática. 

 As observações a seguir partem do pressuposto da variabilidade do tempo de acordo 

com as plataformas: 

 

4.3.1.  No jornal impresso 

 O processo produtivo do jornal impresso reduz a pressão do tempo sobre os sujeitos 

envolvidos na criação da primeira página. Com horários pré-determinados de “fechamento”, 

geralmente uma edição nacional e outra edição local ou um só horário de dead line, mas com 

o jornal ainda aberto para atualizações, o impresso permite algumas experimentações na 

articulação constitutiva dessa dinâmica comunicacional, espaço de relação, de produção 

crítica e criadora de sentidos. 
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Torna-se essencial destacar algo relativo à interatividade para um melhor 

entendimento das conexões da rede de criação: influência mútua; algo agindo sobre outra 

coisa e algo sendo afetado por outros elementos. Assim sendo, novas possibilidades – geradas 

pelas interações – levam às seleções. 

 Tal processo constitui um mecanismo aberto e sensível a novas possibilidades em sua 

elaboração, pois existe um determinado tempo disponível para esse procedimento. Na 

variabilidade de arranjos possíveis, as fotografias podem ser substituídas numa constante 

busca por imagens que satisfaçam o intento de revelar uma pluralidade de questões, 

evidenciando que o arranjo desse processo não é fixo ou acabado, mas portador de outras 

possibilidades articulatórias, podendo ocorrer em duas situações: 

 Na informação de um mesmo fato: quando as imagens de uma mesma notícia são 

atualizadas durante o período entre os fechamentos da primeira página. 

Como na edição de 01 de novembro de 2010 do jornal O Estado de S.Paulo, na 

cobertura do segundo turno das eleições brasileiras: a primeira página – da edição das 

21h00 – publicou a imagem da candidata eleita Dilma Rousseff (PT) após votar na 

cidade de Porto Alegre e a segunda edição – da 01h:40 horas – trocou por uma 

fotografia da presidenta já comemorando a vitória. Assim também se deu com as 

imagens do candidato José Serra (PSDB), que perdeu as eleições, conforme a figura 

38. 

 Quando surge uma nova e impactante notícia: quando um novo e importante fato 

jornalístico acontece, a primeira página é atualizada e reformulada em sua concepção. Na 

primeira edição – das 20h30 – do dia 26 de janeiro de 2012, do jornal O Estado de S.Paulo, 

verifica-se um maior destaque para as fotografias do prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto 

Kassab, durante um protesto contra sua gestão (imagem maior) e depois num encontro com a 

presidenta Dilma Rousseff (imagem menor). Na parte inferior da página encontram-se as 
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fotografias da conquista da “Copa São Paulo de Futebol Júnior” pelo Corinthians e o roubo de 

uma medalha por parte do dirigente da CBF, José Maria Marin. Por volta das 20h15 horas, 

dois prédios desabaram no centro da cidade do Rio de Janeiro e essa notícia mudou toda a 

configuração da primeira página do jornal em sua segunda edição – 00h30. Assim, a imagem 

da tragédia no Rio de Janeiro ficou com o maior destaque da página, as fotografias do prefeito 

Gilberto Kassab desceram para a parte inferior e a conquista do Corinthians foi para um 

pequeno recorte no alto da página (figura 39). 

 Na dinâmica produtiva a redação de um grande jornal recebe, em média, cinco 

fotografias por minuto, ou seja, uma imagem a cada 12 segundos. Assim, das sete mil e 

duzentas fotografias, média/dia, que chegam à redação, apenas duas ou três farão parte dessa 

privilegiada página. Nessa perspectiva, a edição fotográfica se faz fundamental diante das 

peculiaridades do discurso imagético, pois se uma fotografia já foi publicada na internet ou na 

televisão, é necessário ser criativo e original na hora de editar a imagem que vai para o 

impresso. 

 

4.3.2.  No portal de notícias 

 Na conferência intitulada “De Outros Espaços” 
28

, Foucault diz que “a nossa época 

talvez seja, acima de tudo, a época do espaço. Nós vivemos na época da simultaneidade: nós 

vivemos na época da justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a lado e do disperso”. 

“Acredito que a ansiedade de nossa época”, afirma o  

                                                
28Conferência proferida por Michel Foucault no Cercle d'Études Architectures, em 14 de março de 1967. 
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pensador mais adiante, “tem a ver fundamentalmente com o espaço, muito mais do que com o 

tempo. O tempo aparece-nos como apenas uma das várias operações distributivas que são 

possíveis entre os elementos que estão espalhados pelo espaço”. 

 Se o final dos anos 1960, quando Foucault proferiu a referida palestra, pode ser 

reputado como a época do espaço, hoje é possível considerar que a ansiedade de nossa época 

é o tempo e, assim, ponderar que vivemos na época do tempo. Salaverria (2009, p.30) focaliza 

o problema do “tempo disponível” dos cidadãos, o bem pelo qual, em última estância, lutam 

entre si todos os meios de comunicação. Diz ele: “Se existe algo que realmente é disputado 

pelos meios esse algo é o tempo das pessoas. O negócio dos meios de comunicação é, 

portanto, o mercado de atenção”. Entretanto, os meios midiáticos chegaram a um ponto de 

saturação. “As pessoas não estão mais dispostas a ceder mais de seu precioso tempo aos 

meios”, complementa. 

 Ao analisarmos esses meios, ao contrário do jornal impresso, nos portais de notícias a 

pressão que o tempo exerce sobre os profissionais envolvidos no processo produtivo de suas 

homepages é enorme. Não existe mais o inesperado quando a hora do fechamento é o agora, 

quando o ciclo de produção é contínuo e fundamenta-se em atualizar constantemente a 

informação e/ou a imagem. Segundo Salaverria (2008, p. 09), “neste cenário não há espaço 

para a incerteza, ela deixa de ser um problema para converter-se em um dado. É o fim, entre 

outros mitos, da lenda da última hora como o momento mais noticioso. No site  sempre é a 

‘última hora’”, ou seja, não existe mais o deadline, as imagens podem ser trocadas em todo o 

tempo, o que constitui um cenário fluido e mutante de um processo não acabado e que está 

sempre em construção, no qual a dinâmica se revela como uma atividade de aceleração do 

tráfego. 

 No processo produtivo on-line o tempo traz consigo uma dupla necessidade cujos 

termos são adversos. É preciso ser o primeiro a veicular a informação: a audiência impõe. Não 
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é permitido, por outro lado, divulgar uma informação sem verificar sua autenticidade: a 

credibilidade impõe. Os exemplos abaixo ilustram essa questão: 

 A jornalista italiana Giovanna Chirri, setorista da agência de notícias ANSA, no 

Vaticano, estava na manhã do dia 11 de fevereiro de 2013 em frente ao Consistório ouvindo o 

discurso do Papa Bento XVI, em latim, durante uma reunião do conselho de cardeais. Quando 

o sumo pontífice disse que renunciaria ela foi a única jornalista que, por ser fluente em latim, 

entendeu o que o Papa dizia. Assim, às 11h46 no horário local (08h46 de Brasília), com 

exclusividade mundial, a agência ANSA divulgou em seu portal a notícia e a imagem do 

discurso do Papa que renunciara (figura 40). 

 No final da noite de 23 de janeiro de 2013, após longas discussões, o comando de 

redação do jornal espanhol El País (que inclui o editor de fotografia) resolveu publicar na 

primeira página do jornal impresso e na homepage de sua edição online uma fotografia 

vendida pela agência Gtres Online na qual aparecia um homem entubado que supostamente 

seria o presidente venezuelano Hugo Chavez, que estava em Cuba para tratamento médico 

(figuras 41 e 42). O que parecia ser um “furo” mundial acabou em um dos maiores erros 

(“barriga”, no jargão jornalístico) da história do grupo. A imagem, que foi vendida ao jornal 

por 15 mil euros, chegou à redação às 11h00 e depois de longas conversas entrou às 21h00 no 

processo produtivo do jornal. A fotografia foi publicada às 03h52 no site do jornal e 

permaneceu ali aproximadamente trinta minutos até internautas comprovarem a falsidade da 

imagem (na verdade uma captura de um vídeo no Youtube) e alertarem o jornal. No impresso 

conseguiram paralisar 93% da tiragem, mas 22.635 de exemplares com a foto falsa foram 

distribuídos. O custo da reimpressão do jornal beirou 125 mil euros e a nova distribuição 

custou aproximadamente mais 100 mil. O diretor da publicação, Javier Moreno, foi o primeiro 

a assumir que foi um equívoco: “Esse é o erro central da história. Acreditávamos ter  
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uma fotografia verificada que não havíamos verificado”. Como Moreno, toda a cadeia de 

tomada de decisões assumiu a gravidade do que ocorreu e pediu desculpas
29

 

 Nessa multiplicidade do novo jornalismo integrado, o publico alcançou uma 

capacidade de resposta e interlocução inconcebível em qualquer dos meios jornalísticos 

anteriores, tradicionalmente unidirecionais. Em determinadas situações, esses usuários podem 

converter-se em produtores de informação; ou seja, a interatividade gera um leitor que 

também produz notícia. Conforme afirma Salaverria (2008, p. 171), “não se trata só de abrir 

espaço para o comentário das notícias ou publicar fotos ou vídeos emitidos pelos usuários. O 

novo fundamento da informação obriga a considerar os usuários como interlocutores que 

devem ser ouvidos”. 

 Na busca por uma maior rapidez no fluxo de imagens de um dado acontecimento, ao 

qual, por motivos diversos, seus profissionais ainda não tiveram acesso, as empresas de 

comunicação buscam saídas intermediárias para a publicação de imagens. Uma dessas 

possibilidades é a reprodução fotográfica de um determinado programa noticioso das 

emissoras de televisão, pois tais empresas possuem helicópteros para a produção de notícias e, 

na maioria das vezes, chegam primeiro aos locais em que eles acontecem (figura 43). Outro 

recurso possível é, aproveitando a interatividade do público, pedir aos internautas que enviem 

imagens do evento até que o fotógrafo ou um repórter de texto, que capture uma imagem 

através do aparelho celular, chegue ao local (figura 44). Nessa ambiência conjectural, Buitoni 

(2011, p. 138), nos diz que a tradicional figura do fotógrafo “está sendo abalada pelos 

cidadãos e cidadãs comuns e suas câmeras de celulares, cada vez mais sofisticadas (…) e 

centenas dessas pessoas tem as suas fotografias publicadas” atendendo a apelos encontrados 

nos sites das empresas de comunicação. 

                                                
29http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/26/actualidad/1359234203_875647.html 
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Essa interatividade com o público no atual contexto de uma sociedade em processo de 

midiatização traz benefícios, mas também pode converter-se em graves problemas quando, 

aliada à busca da exclusividade na informação – o chamado “furo” – conduz a uma armadilha 

editorial: a falsa imagem, resultado da manipulação de fotografias, cuja apresentação pode 

arranhar a credibilidade do grupo jornalístico. O tempo torna-se, então, o maior inimigo da 

qualidade. 

 A credibilidade, resultado da qualidade editorial, é o ativo que diferencia um diário das 

demais ofertas informativas com que compete. O grau de credibilidade define a relevância do 

produto midiático na vida do seu público e, portanto, influi em sua fidelidade. 

 Uma fotografia publicada na homepage do UOL no dia seguinte ao acidente com o 

avião da TAM no aeroporto de Congonhas, SP, ocorrido em 17 de julho de 2007, exemplifica 

o que acima se afirma a propósito da armadilha editorial provocada pela instantaneidade. 

Enviada por um internauta, uma fotomontagem que mostrava uma pessoa dentro do prédio em 

chamas entrou na homepage do UOL às 11h05 e ficou ali até as 13h45, quando, após 

insistentes alertas de outros internautas, uma equipe do site descobriu a falsidade da imagem 

(figura 45). 

Os grandes grupos de comunicação, entretanto, não são os únicos atingidos pelas 

artimanhas da instantaneidade, da corrida contra o tempo para ser o primeiro a publicar uma 

fotografia ou notícia inédita sem as devidas precauções de veracidade da imagem ou do fato, 

o que acarreta problemas de credibilidade. Os blogs e twitters, principalmente de jornalistas, 

também sofrem com esse tipo de artifício. Foi assim no dia 09 de novembro de 2012 quando 

um falso perfil do jornal O Estado de S.Paulo no Twitter publicou uma informação inverídica 

da morte do arquiteto Oscar Niemeyer: “URGENTE: Falece no Rio de Janeiro, aos 104 anos, 

o arquiteto Oscar Niemeyer. Em  
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breve mais informações”. O twitter do jornalista Luis Nassif imediatamente publicou a notícia 

fictícia, desculpando-se depois pelo equívoco noticiado. Oscar Niemeyer morreu, de fato, aos 

104 anos, às 21h55 do dia 05 de dezembro de 2012, (figura 46). 

 

4.3.3.  Nos aplicativos móveis 

         Assim como nos sites, o tempo exerce grande pressão nos profissionais envolvidos no 

processo produtivo jornalístico dos aplicativos móveis, seja no processo de produção, de 

edição ou de publicação de imagens, pois aqui também o curso da produção é contínuo e 

torna-se essencial uma constante renovação das imagens e/ou das notícias, caracterizado por 

um processo em constante transformação. 

       A mídia tradicional, dentro dessa intensa transição por que passa a comunicação, sofre 

significativas alterações ao se adequar as novas tecnologias e às mudanças ocorridas no 

comportamento do público, o que segundo JENKINS (2009, p. 32) são mudanças de 

paradigmas que acontecem de tempos em tempos nos mercados midiáticos  Essas 

transformações ocorrem há décadas, mas nos últimos anos aumentou sua celeridade e fazem 

com que “as pressões impostas à mídia pelos computadores e por outras tecnologias de ponta 

deixem de ser fenômenos periféricos” e passam a ser “a força dominante que está 

remodelando o futuro das indústrias de mídia” (SANTAELLA, 2010, p.254). 

Concomitantemente, essa metamorfose midiática altera a forma e o rumo da sociedade e, de 

acordo com a autora, “elas influem na maneira como vemos a nós mesmos, o que julgamos 

ser importante e onde obtemos a informação que afeta nossas decisões e nossas atividades 

diárias”, assim, 

          agora, a mídia deve lidar com a convergência de novas tecnologias que 
chegam velozmente e com a urgência que abre um enorme leque de opções para 

 produtores e consumidores de mídia. Um desafio bem-vindo para uma sociedade   

cada vez mais atenta que valoriza a escolha e a variedade  de informações 
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Na chegada do século XXI o desenvolvimento, aperfeiçoamento e a expansão de 

novas tecnologias, novas ferramentas e novas plataformas  de comunicação alavancam o 

tempo como fator determinante na sociedade contemporânea, reposicionando as práticas do 

fotojornalismo em conjunção a mudança de paradigma na forma de produzir e consumir a 

notícia. 

 Os aplicativos móveis para celulares e tabletes surgem como mais uma opção de 

ferramenta na visualização da informação no ciberespaço, nesse momento de hibridização de 

tecnologias que podemos chamar de pós convergência das mídias. O jornalismo, no nosso 

caso a fotografia, ganha uma nova plataforma de possibilidade de publicação de imagens e os 

envolvidos em seu processo produtivo procuram estabelecer novos parâmetros na produção e 

divulgação dessas imagens. 

           A internet expandiu o alcance do fotojornalismo, os aplicativos móveis agregaram 

maior audiência com a possibilidade dessas imagens chegarem mais rapidamente ao 

consumidor. O impacto dessa nova tecnologia móvel é incontestável, atualmente são 6 bilhões 

de assinantes de telefonia móvel no mundo, no Brasil temos 258,9 milhões de linhas ativas e 

projeta-se que em 2016 os smartphones representarão 50% de celulares no país, a venda 

global de smartphones superou pela primeira vez a venda de celulares simples (feature 

phones) no primeiro trimestre de 2013, foram comercializados nesse período 216,2 milhões 

de smartphones (de um total de 418,6 milhões), valor que corresponde a 51,6% dos telefones 

celulares vendidos durante o período.
30

 Em 2012 o UOL – maior site de notícias do país – 

teve em seus aplicativos móveis um crescimento de 310% em páginas vistas e de cinco vezes 

em visitantes únicos, 70% dos usuários voltaram em um dia e 15 % entre 1 e 3 dias e a 

audiência sobe aos domingos e quartas-feiras em razão das partidas de futebol. 

 Dessa maneira, diante desses números cada vez mais crescentes, a informação deve ser 

                                                
30http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/04/26/venda-global-de-smartphones-supera-pela-primeira-

vez-a-de-celulares-simples.htm visualizada em 26 de abril de 2013 às 14:15 hs 

http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/04/26/venda-global-de-smartphones-supera-pela-primeira-vez-a-de-celulares-si
http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/04/26/venda-global-de-smartphones-supera-pela-primeira-vez-a-de-celulares-si
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preparada para atender esse segmento de  consumidores cada vez mais ávidos por notícias, 

e,em especial, por imagens. 

 Segundo Bauman (2001, p.136) “em sua forma leve e líquida o capitalismo do 

presente exige fotos instantâneas que prescindem da territorialidade”,  e destaca que, “o que 

importa é o tempo, quase imediato, entre o clique feito em qualquer lugar do mundo e sua 

distribuição via internet para o mundo todo” 

 O fotojornalista precisa utilizar corretamente o seu equipamento, preocupados com a 

instantaneidade os profissionais já fazem uso de celulares na captura e na transmissão de 

imagens, reduzindo o tempo de chegada dessas fotografias na redação. O editor de fotografia 

deve preocupar-se com uma seleção que resulte em imagens que  atenda a necessidade de um 

público cada vez mais consumista de imagens e que exige rapidez e atualização constante em 

sua publicação. É fundamental que essa edição seja dinâmica e desperte a atenção de um 

consumidor que, além ter inúmeras outras possibilidades de visualização de fotografias, 

preocupa-se cada vez mais com o seu tempo disponibilizado. A edição de imagens deixa de 

ser estratégica e passa a ser essencial não só na informação, mas, também, na imprescindível 

fidelização do usuário. Capital na contemporaneidade, o tempo permeia uma coligação 

inflexível da comunicação com a tecnologia facultando os laços do tempo com a notícia. 

 

4.3.4.  Na edição Tablet 

 Passaram-se trinta e quatro anos entre o lançamento do Apple I, o primeiro 

computador da Apple, (figura 47), o anúncio, em  27 de janeiro de 2010, em uma conferência 

para a imprensa, na cidade de São Francisco, do iPad, o dispositivo em formato tablet, que é 

considerado um marco divisório na comunicação. O modo  
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touchscreen e os sensores de movimentação – que facilitam o manuseio, a visualidade, a 

usabilidade e a navegação, transformou o iPad em uma excelente plataforma para difusão de 

notícias. O jornal O Estado de S.Paulo foi o primeiro jornal brasileiro a lançar um aplicativo 

para o Ipad no mesmo dia do lançamento do tablet nos Estados Unidos, em 03 de abril de 

2010, Quase um ano depois, em 31 de março de 2011, o jornal lançou a edição exclusiva para 

a plataforma  iPad, totalmente concebida para os usuários do tablet da Apple, que pode ser 

lida mesmo sem conexão à internet e que fica disponível para o usuário às 5 horas da manhã. 

Nas figuras 48 à 51, observamos os rafes do diretor de arte, Fábio Sales, durante o processo 

de criação da edição tablet do jornal e nas figuras 52 à 56, algumas das experimentações feitas 

durante o processo de elaboração do produto, onde foram considerados a convergência 

multimídia, a possibilidade de uso de galerias de fotografias, vídeos, áudios, a tela colorida, 

além da visualidade no formato horizontal e vertical – que exige as duas formas de 

diagramação. 

 A resposta do público na interação com essa plataforma foi rápida e positiva. A 

experiência interativa e o envolvimento na acepção do conteúdo do modo touch encantaram o 

usuário. Flusser (2008, p. 63) considera que “As pontas dos dedos passam a ser a parte mais 

importante do organismo, pois neste estado de coisas imateriais (undinglichi), trata-se de 

fabricar informações imateriais e de desfrutar delas.”.  A produção de informações é um jogo 

de permutação de símbolos, assim, para o autor, 

 

desfrutar das informações significa apreciá-los, e nessa situação imaterial, 

 trata-se de jogar com eles e observá-los. E, para jogar com os símbolos, 

 para programar, é necessário pressionar teclas. Deve-se fazer o mesmo para 

 se apreciar os símbolos, para desfrutar dos programas. As teclas são dispositivos 

que permutam símbolos e permitem torná-los perceptíveis...O homem, 

nesse futuro de coisas imateriais, garantirá sua existência graças às pontas dos dedos. 

 

  

 Ao ser publicado em duas edições, a edição tablet do jornal O Estado de  
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S.Paulo, quanto ao fator tempo, aproxima-se das características do jornal impresso. a primeira 

edição mais compacta com o resumo das principais notícias do dia (de segunda a sexta-feira) 

e aos sábados a edição do Estadão Fotos, com as melhores imagens da semana  fecham às 

20:00 hs. A segunda edição, com horário de fechamento à 01:00 hs, tem o mesmo conteúdo 

editorial do impresso, pois o Grupo Estado, assim como as demais empresas de comunicação, 

ainda não optaram por uma redação específica para a plataforma tablet, deixando essa equipe 

constituída por seis web designs responsáveis pela codificação do produto impresso para a 

plataforma digital sob a supervisão do diretor de arte, (figura 57). 

 Assim, é a plataforma onde o tempo exerce menor pressão, pois já recebe a edição 

quase pronta em sua totalidade. Ao considerar o tempo e as mídias, Charaudeau (2009, p.134) 

estabelece um interessante conceito de atualidade, ligado ao vazio e à urgência, que vale 

transcrever: 

O tempo se impõe ao homem através do filtro de seu imaginário e, 

para as mídias, através do imaginário da urgência. Urgência na 

transmissão da informação que faz com que, uma vez concluído o ato, 

produza-se um vazio que deve ser preenchido o mais rapidamente 

possível por uma outra urgência; assim, de vazios e urgências 

constrói-se atualidade com uma sucessão de notícias novas, num 

avançar sem fim. 

 

 

 

4.4.  AS IMAGENS E O ESPAÇO NO FLUXO MIDIÁTICO 

 

 Entender a rede hipercomplexa de interconexões que caracteriza a cultura no mundo 

de hoje, comandado pela velocidade da mudança, a fim de se pensar uma lógica passível de 

estruturar as imagens fotojornalísticas, exige que desloquemos a ênfase dos estudos da 

fotografia e suas relações com os meios de comunicação em geral para suas relações com os 

espaços arquitetados pelos diversos meios. Estratégias discursivas distintas, relativas aos 

espaços propiciados pelos meios impresso e digital,  
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interconectam múltiplas ações criativas. Desse modo, para refletir sobre as características das 

imagens em meios distintos não se deve abarcar especificamente o que seja cada um desses 

meios em termos de suas características formais e funcionais, mas perceber os espaços que 

tais meios engendram, espaços esses que são apropriados por imagens editadas entre uma 

massiva oferta. Segundo ensina Flusser (2008, p. 31) “o que se debate aqui é o conceito de 

informar, que significa impor formas à matéria”. 

 

4.4.1.  No jornal impresso 

 Atualmente acompanhamos um equacionamento cada vez mais complicado e 

sofisticado da gestão de produtos e processos de adequação de públicos e mídias 

estabelecidas, especialmente a impressa e as digitais. Num mundo balizado na velocidade do 

funcionamento de tudo, inclusive das mídias, o espaço possibilitado é um componente 

essencial na adequação do meio impresso. 

 Se quanto ao tempo o processo produtivo do jornal impresso reduz a pressão sobre 

os sujeitos envolvidos na criação da primeira página, quanto ao instrumental espacial essa 

pressão aumenta singularmente. Todo ato de comunicação se realiza num determinado 

ambiente físico que impõe restrições a esse ato. A cada situação de comunicação associa-se 

um dispositivo particular que, em relação com outros componentes, constitui as condições 

materiais da realização dessa ação, 

  Historicamente, a fotografia sempre encontrou no jornal impresso a restrição de seu 

suporte, o papel. Por maior que fosse o valor notícia do acontecimento, sempre houve (e ainda 

há) um número pequeno e determinado da quantidade e do espaço para a fotografia nas 

páginas do jornal, deixando apenas o essencial como expressividade. 

 Mesmo as revolucionárias mudanças gráficas que ocorreram em alguns periódicos no 

século passado não serviram para mudar esse arquétipo editorial. Kobré (2011, p. 142) afirma 
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que diariamente uma violenta batalha acontece em muitas redações entre jornalistas de texto e 

fotógrafos; “o resultado dela determina o tamanho das fotos na próxima edição”. Buitoni 

(2011, p. 51), por sua vez, diz que o criador do Última hora, Samuel Wainer, valorizou a 

presença do visual nesse diário que revolucionou o jornalismo brasileiro ao privilegiar 

“grandes fotos na primeira página, fotos de esporte na contracapa”, bem como ao  começar a 

utilizar “fotos em cor; e inovou ao publicar os créditos dos fotógrafos”. 

 No Jornal do Brasil, citado anteriormente, dos anos 1950 e 1960, as mudanças 

ocorridas revolucionaram não só a sua forma de apresentação das notícias, mas, 

principalmente, a disposição gráfica do material publicado. Fávaro (2009, p.162), mostra que 

a reformulação gráfica do Jornal do Brasil torna-se expressão histórica ao redimensionar 

conceitos arraigados não somente no País, “tendo, além da influição do rico contexto sócio-

político-cultural da época, também o concretismo, no mínimo, como uma influência ‘lateral’ 

nesse processo de reforma.” Segundo o autor, 

 

 
De uma disposição gráfica simétrica, onde se observava uma 

eliminação quase total das possibilidades visuais do suporte de 

linguagem, galga-se para uma nova realidade, cuja disposição 

contemplava um arranjo do qual faziam parte outros componentes 

visuais; valorização do espaço da página,  maior utilização do 

recurso fotográfico, exclusão de adornos desnecessários; de maneira 

a tornar  mais orgânicas as correlações entre todos os sistemas que 

compunham a primeira página do JB. 

 

 

 

             Outro exemplo é o Jornal da Tarde, citado no capítulo 2, e algumas de suas capas 

inesquecíveis com um excelente aproveitamento do material fotográfico. As transformações 

que se operaram no corpo do jornal e os novos arquétipos fotográficos adotados se inseriram 

na arena de disputa em que se transformou a imprensa e a sociedade brasileira nos anos 1960 

e 1970. O fotojornalismo marcou época na imprensa ilustrada respondendo à demanda de seu 

tempo (Figura 58). 

 A chegada dos computadores às redações e a chamada revolução digital, 
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anteriormente citados, trouxeram consigo um novo contexto de produção do jornal. Esse, 

contudo, não se fez acompanhar de alterações significativas quanto ao espaço possibilitado 

para a publicação de imagens no jornal impresso. O novo contexto possibilitou, sim, um 

acréscimo na oferta de imagens; atualmente o fotógrafo sente-se mais seguro ao fotografar, 

pois as facilidades que o equipamento permite (autofoco, objetivas mais claras e a 

possibilidade de ver as imagens assim que realizadas, entre outras) elevaram o número de 

imagens que chegam até a redação, aumentando o trabalho do editor de fotografia na seleção 

das melhores imagens. 

     No processo produtivo jornalístico observamos que, infelizmente, os editores de 

texto não possuem uma cultura fotográfica, mesmo no atual momento imagístico – ritmo 

frenético na produção e no consumo de imagens – e com um produto já com projeto visual 

implementado. Isso se evidencia na edição do dia 21 de agosto de 2011 de O Estado de 

S.Paulo, relativamente à fotografia que ilustra a matéria da presidente Dilma Rousseff – que 

na imagem parece ter sido transpassada por uma espada empunhada por um militar – durante 

a solenidade da entrega de espadins a 441 cadetes da Academia Militar e Agulhas Negras, em 

20 de agosto de 2011. O espaço destinado à imagem era o de duas colunas na página A7, mas 

diante da qualidade do material recebido o editor de imagem pediu que ela fosse para a 

primeira página. Os editores executivos, entretanto, não consideraram o valor político, 

plástico e semiótico da imagem e não concordaram. Meses depois, o repórter fotográfico 

Wilton Júnior ganhou o Prêmio Esso de Fotografia e o Prêmio Rei da Espanha (dois prêmios 

muito reconhecidos na área da informação) pela mesma imagem, mas não ganhou a primeira 

página do jornal (figura 59). 
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 Assim, a “luta” entre editores de imagem e editores de texto é desigual – na ordem 

hierárquica e numérica – o que resulta na manutenção do privilégio do texto ao ocupar os 

melhores espaços na principal página do jornal. A essa “luta” por espaço no jornal impresso 

soma-se o alto custo do papel e da tinta, necessários para a impressão do produto, que eleva o 

gasto das empresas de comunicação a ponto de gerar cortes no número de páginas e de 

cadernos da publicação. 

 Observa-se na primeira página do jornal O Estado de S.Paulo a opção por uma única 

foto impactante que atraia a atenção do leitor. O foco numa imagem principal ficou mais fácil 

de obter após a reforma gráfica ocorrida em 2010, citado no capítulo 2. Com a mudança para 

um grid de cinco colunas (antes eram seis), que fragmentou menos a área, ganhou-se mais 

espaço para a foto principal mantendo-se, simultaneamente, um bom espaço para a manchete 

e a oportunidade de valorizar as chamadas em uma coluna. A criação de uma faixa acima da 

manchete permitiu priorizar imagens recortadas a fim de ilustrar e valorizar os suplementos 

do periódico ou pautas de comportamento que estarão contempladas na primeira página. Esses 

elementos colaboram no processo de criação da principal página do periódico no sentido de 

provocar maior impacto visual em sua apresentação, buscando maior movimento, sensação de 

volume, de tridimensionalidade e de surpresa. 

 A capacidade criativa de determinado meio não pode, entretanto, estar atrelada aos 

limites impostos pelo mesmo. Nessa gama de possibilidades de produção de sentidos, o que 

os distingue é a maneira de produzir significação a partir das formas e da visibilidade. O olho 

que busca o óbvio deve ampliar-se para outra eticidade, desafiando o olhar do receptor para 

novas maneiras de pensar, estabelecendo qualidades de reflexão ao ato visual de informar. 

 Quanto menor o espaço, mais meticulosa e aprimorada deve ser a edição de 

imagens. Dessa forma, 
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não surpreendentemente, a edição de fotos exige olhos afiados, uma 

mão firme no mouse e a força psicológica para rejeitar milhares de 

imagens ao procurar aquele quadro ou parte de um quadro que conta 

a história e tem um impacto visual que, literalmente envolverá um 

espectador instantaneamente. (KOBRÉ, 2011, p.126). 

 

 

4.4.2.  No portal de notícias 

 Ao noticiar o redesenho de suas mídias, impressa e digital, o site de O GLOBO 

enfatizava que “outra novidade da web ficará por conta do destaque dado às fotografias. Com 

o objetivo de dar um maior peso à seleção de imagens da seção multimídia, elas passarão a 

ocupar toda a largura da página” 
31

. Assim, o site do jornal estreou seu novo design com uma 

galeria de imagens na parte final de sua homepage, priorizando as melhores imagens do dia 

em um grande e excelente espaço que enobrece, embeleza e estrutura a página. 

 O quase infinito espaço engendrado pelo meio digital possibilita que o processo 

produtivo de uma homepage inclua o uso de várias imagens estáticas ou em movimento, de 

uma ou variadas matérias, em que estratégias discursivas distintas ao meio eletrônico 

interconectam múltiplas ações criativas que procuram atrair a atenção do internauta, 

oportunidades não encontradas no meio impresso pela restrição de seu suporte, o papel. 

 A peculiar flexibilidade e permeabilidade do meio digital, por sua condição mutante, 

híbrida e fluida, permite que esse espaço se atualize constantemente de imagens no intuito de 

refletir a atualização do que acontece no mundo. Flusser (2002. p.  09) ressalta a importância 

das imagens como representações do mundo ao considerá-las justamente como códigos que 

possibilitam mediações entre o homem e o mundo. Ora, nesse sentido, nunca antes nenhum 

outro suporte possibilitou às imagens a estrutura espacial que encontram no meio digital, a 

ponto de a hegemonia absoluta do papel como apoio de inscrição e divulgação das 

informações ser colocada em xeque, ainda que não possamos, em momento algum, diminuir 

                                                
31www.oglobo.globo.com/rio/site-reforca-sua-relacao-com-impresso-5549548?service=p publicada em 21/07/12 

– 17h59 visualizada em 14/08/12 - 20h42 

 

http://www.oglobo.globo.com/rio/site-reforca-sua-relacao-com-impresso-5549548?service=p
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sua relevância e nem hipotecar o seu futuro no âmbito das realidades. Pensar em multimídia 

requer uma noção do movimento fluido de um meio para o outro, dizendo a mesma coisa, de 

maneiras diversas, valendo-se de um ou outro dos sentidos humanos diante da disponibilidade 

e acessibilidade das tecnologias. 

 Na liberdade de criação e dinamismo do processo produtivo jornalístico que esse 

suporte oferece, o editor de fotografia encontra um espaço que possibilita a publicação de um 

conjunto de fotografias – assim como publicado no site O GLOBO, do dia 03 de janeiro de 

2013, ao noticiar os estragos provocados pela chuva em Xerém, Rio de Janeiro – (figura 60) e  

vídeos - como nos sites do The New York Times ao noticiar o atentado maratona de Boston em 

15 de abril de 2013, do THE TIMES com a informação da morte de Muammar Gaddafi em 20 

de outubro de 2011, do the guardian  e a morte de Steve Jobs em 06 de outubro de 2011 e da 

ALJAZEERA para ilustrar a tragédia ocorrida na Boate Kiss na cidade de Santa Maria, Rio 

Grande do Sul, em 27 de janeiro de 2013 (Figura 61), de um mesmo ou diferentes eventos na 

busca da melhor maneira de informar, comunicar e propiciar um rápido e global intercâmbio 

de ideias, tendo em vista que “a comunicação não é apenas transmissão de mensagens, mas a 

fantástica operacionalização e materialização da capacidade inata que o homem possui de 

codificar e representar” (CARAMELLA, 2009, p. 28). 
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Outro importante aspecto que esse suporte agrega é a sua impermanência e sua 

efemeridade nesse espaço caracterizado por constante transmutação e tão bem descrito nas 

palavras de Parente (2004, p. 94): 

O espaço não é uma realidade inerte que preexiste às nossas ações e 

modo de vida. Todas as culturas definem as formas de um real para 

além do real imediato, da atualidade, mas é a primeira vez na história 

da humanidade que a realidade do aqui e agora se encontra imersa 

nas tramas de uma temporalidade maquínica, que, a cada dia que 

passa, vai tornando mais complexo e mais espesso nosso aqui e 

agora. 

 

 

 

 Dessa forma, o grande desafio para todo e qualquer editor de fotografia é como 

selecionar imagens que irão se comunicar com o leitor em menos de um segundo? É 

interessante lembrar, ainda, que quando se escolhe o que e como mostrar, o escolhido passa a 

ter também um pouco de quem escolheu. 

 

4.4.3.  Na edição tablet 

 Assim como no site, na edição tablet dos jornais não existe limitação de espaço para 

imagens, espalhadas no decurso das matérias ou em formato de galeria; para a utilização de 

vídeos, também permitidos nessa plataforma; um maior número de infográficos e gráficos 

animados e áudios que possibilitam uma reportagem mais aprofundada  e, consequentemente, 

mais rica em contexto, ao incorporar uma maior possibilidade de informação visual na 

matéria publicada (Figura 62). 

 Nessa plataforma a edição de fotografia precisa selecionar quais imagens acrescentar, 

além da mesma que está na edição impressa e, no caso da opção de uma galeria de imagens, 

escolher fotografias que tragam um maior volume noticioso dentro do que está sendo 

informado, para um melhor aproveitamento do recurso expressivo do meio. Apesar do espaço 

não ser restrito há que se ter detalhamento na seleção da imagem para que a edição fique 

compacta, o papel do editor aqui também é essencial  
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diante da enorme quantidade de imagens que circulam em modo contínuo vindas de inúmeras 

e variadas fontes. 

 

4.4.4.  Nos aplicativos móveis 

 O surgimento de novas tecnologias informáticas comunicacionais possibilitou, além 

da velocidade na difusão da informação, um maior espaço para o campo audiovisual, 

alterando nossa apreensão dos fenômenos e nossa maneira de   experimentá-los em suas 

diferentes perspectivas. Esse processo ininterrupto de transformações causou não só uma 

expansão tecnológica, mas uma revolução no hábito das pessoas que, com aparelhos de telas 

mais convidativas às fotos e aos vídeos, consomem cada vez mais informações através dos 

aplicativos móveis, graças a importância da cultura visual na sociedade contemporânea. 

 Mas o espaço engendrado nessas plataformas não basta para garantir a atenção do 

público. Na batalha competitiva entre a grande variedade de mídias e sistema de distribuição, 

conquistar a audiência do público será tarefa do conteúdo e,  na atual multiplicidade de 

atividades interativas, o modo mais rápido de se conquistar influência junto ao público é 

tornar-se uma fonte de informações confiável, de credibilidade e visibilidade marcante, 

(figura 63). Nesse novo contexto, em que a reconfiguração de relações entre audiência e 

conteúdo acontece, Meyer (2007) nos diz que a eficiência em contar uma boa história por 

meio de uma narrativa atraente pode fazer a diferença, “gosto de pensar no jornalismo como 

um modelo 3 'C': capacidade, conteúdo e consequência.”(MEYER, 2007, p. 172). 

 Na contemporaneidade a presença das telas fica mais presente em nosso cotidiano, a 

maneira como nossa dinâmica perceptiva reage às imagens passa por uma transformação e 

exigem do observador fluxibilidade além de uma compreensão mais  
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imediata do fato perante a realidade. O espectador contemporâneo tem um papel mais ativo, a 

produção, edição e publicação de imagens “jamais é gratuita” (Aumont, 2007: p.78). 

 Diante da oportuna grandeza na quantidade de imagens que chegam na redação 

diariamente, o editor de fotografia deve convergir para uma seleção que considere o espaço 

proposto para a matéria publicada e, sempre que possível, inserir galeria de imagens para 

determinada matéria ou para temas variados, normalmente intituladas como “Fotos do dia”, 

que aproveitem, de forma equilibrada, a imensa pluralidade de assuntos tratados nas imagens 

recebidas e que, não necessariamente, são aproveitadas pelas outras mídias do grupo. É 

essencial observar o tamanho que a imagem será publicada, detalhes funcionam melhor em 

formatos pequenos onde as fotos gerais perdem em leitura. Isso também deve ser considerado 

quanto as telas que receberão essas imagens. 

 

4.5. AS IMAGENS E SEUS ENCADEAMENTOS DE FENOMENOLOGIA CULTURAL. 

 

 Desde a sua origem as imagens são uma das maneiras pelas quais a sociedade 

representa o mundo, ou seja, torna-o novamente presente para pensá-lo e agir sobre ele. O 

espectador contemporâneo tem, entretanto, segundo Aumont (2007, p.78), mais dinâmico, 

pois “a produção de imagens jamais é gratuita”. Na vida contemporânea, a imagem 

desempenha um papel capital, sendo indispensável para a comunicação, ciência e indústrias. 

Com enorme importância política, a fotografia penetra igualmente na casa do trabalhador, do 

artesão, do comerciante e do industrial, ao mesmo tempo em que se volta para a sociedade 

como um instrumento de primeira ordem. A fotografia é um sistema expressivo e complexo, 

que envolve desde sua categorização até as várias funções que desempenha, em diferentes 

registros e normas comunicativas. Com significação crucial, a imagem nunca é neutra e 

encontra-se sempre vinculada a um discurso que concede a qualquer fotografia seus 
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significados e valores sociais. 

 A imagem fotográfica não apenas tenciona algo que a percepção visual do receptor 

captaria se ele estivesse presente no evento, mas possui um jeito próprio de comunicar ao 

mundo. Em sua versão dos fatos, podem-se ver coisas que não se observariam de outra forma. 

Dessa maneira, sua função é algo muito maior do que ser um mero olho remoto de um público 

ausente. 

A edição de imagens, sejam elas móveis ou estáticas, busca no imaginário social 

referências para sua elaboração e, concomitantemente, influencia e interfere nesse imaginário 

com novas construções, incorporadas com estratégias que, através do discurso visual, 

alavancam a eficácia de suas mensagens. O editor de imagens, por mais objetivo que seja, ou 

acredite ser, se vê naturalmente impregnado por imposições de gosto, padrões e consciências 

que insistem sobre ele e que, de algum modo, influem em sua escolha. Assim, não sendo 

neutro ele é político. 

Segundo Ostrosite (2009, p.10), “mais do que simples ato proposital, o ato intencional 

pressupõe existir uma mobilização interior, não necessariamente consciente, que é orientada 

para determinada finalidade”. Tal intencionalidade se expressa, na edição de imagens 

fotojornalísticas, através da abordagem fotográfica privilegiada, pela escolha na forma de 

interagir com o público, envolve sua autoavaliação a partir de seu lugar nas relações sociais e 

seu envolvimento numa relação comunicativa específica – a comunicação por imagens. 

 No discurso imagético, independente do suporte utilizado para a sua veiculação, os 

tipos de signos viabilizados, os tipos de mensagens que propiciam e os tipos de comunicação 

circulantes são capazes de adequar o pensamento e a sensibilidade dos seres humanos, além 

de respaldar novas possibilidades socioculturais. Joan Fontcuberta (2010, p.12) observa que a 

imagem não se reduz à sua visibilidade, nem é a visibilidade um critério determinante e único; 

ao contrário, da imagem “participam processos que a produzem e pensamentos que a 
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sustentam. Assim, cada sociedade necessita de uma imagem à sua semelhança”. 

O acontecimento relatado a seguir ilustra não somente o pensamento de Joan 

Fontcuberta, mas as considerações até aqui tecidas: No dia 10 de fevereiro de 2011, depois de 

dezessete dias de manifestações e mais de 300 pessoas mortas, milhares de pessoas se 

reuniram na Praça Tahrir, centro da cidade do Cairo, capital do Egito, na expectativa de que o 

então presidente egípcio, Hosni Mubarak, renunciaria. O presidente, no entanto, fez um 

pronunciamento em rede nacional de televisão dizendo que não renunciaria, o que gerou uma 

reação de decepção e revolta nos manifestantes presentes na praça. Durante todo aquele dia 

fotógrafos divulgaram quase mil imagens referentes à expectativa dos manifestantes e 

algumas dessas imagens apareceram na primeira página dos principais jornais do mundo. A 

observação dessas primeiras páginas revela que a edição dessas imagens privilegia não só o 

valor factual, mas as narrativas encenadas de determinados valores da sociedade que as 

receberiam, ou seja, destaca-se a forte influência do fator cultural na edição dessas fotografias 

(figuras 64 e 65). 

Estudos elaborados pelos pesquisadores Paul Lester e Ron Smith, entre 1940 e o 

começo do século XXI, encontraram uma reprodução desequilibrada das minorias étnicas nas 

principais mídias americanas. Os estudiosos perceberam que apenas 1,1% das fotografias 

publicadas nas revistas Life, Newsweek e Time, em 1942, incluía afro-americanos. A pesquisa 

aponta que embora a cobertura tenha aumentado para 8,8% no total de fotografias no início do 

século, não retrata os 12,3% da população americana a  



201 

 

 



202 

 

 



203 

 

que esse grupo pertence e que, além disso, as imagens publicadas costumam transitar 

em torno de apenas três temas: entretenimento, esportes e criminalidade.
32

 

 Segundo Castoriadis (1982, p. 166-79), “compreender, e mesmo simplesmente captar 

o simbolismo de uma sociedade, é captar as significações que carrega” e essas significações, 

de acordo com o autor, “só aparecem veiculadas por estruturas significantes”, o que significa 

dizer que cada sociedade delibera e idealiza uma imagem do mundo natural, do universo onde 

vive, e com ela procura fazer um conjunto significante, “no qual certamente devem encontrar 

lugar os objetos e seres culturais que importam para a vida da coletividade, mas também esta 

própria coletividade, e finalmente, uma certa “ordem do mundo”. 

 

4.6.  PLASTICIDADE E NARRATIVA NO DISCURSO VISUAL 

 

 Para Dondis (2007, p. 51), a linha, a forma, a direção, o ponto, o tom, a cor, a 

dimensão, a escala e o movimento, são os recursos visuais que integram a substância básica 

daquilo que vemos e, “apesar de reduzidos, são a matéria-prima de toda informação visual em 

termos de opções e combinações seletivas. A estrutura da obra visual é a força que determina 

quais elementos visuais estão presentes, e com qual ênfase essa presença acontece”. Eles 

formam os componentes essenciais com os quais confiamos para o desenvolvimento do 

pensamento e da comunicação visual. São os elementos que “apresentam o dramático 

potencial de transmitir informações de forma fácil e direta, mensagens que podem ser 

apreendidas com naturalidade” (DONDIS, 2007, p.82). O conjunto de dois ou mais desses 

elementos, oferece ao artista a substância medular para a construção da obra. As técnicas são 

os capacitadores, as opções para uma tomada de decisão que abrange a manifestação pessoal 
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do criador individual. 

 O equilíbrio é um dos elementos fundamentais das técnicas visuais. Sua importância 

fundamental “baseia-se no fundamento da percepção humana e na enorme necessidade de sua 

presença, tanto na obra quanto na reação diante de uma manifestação visual” (Dondis, 2007, 

p. 141). O equilíbrio pode ser obtido numa manifestação visual de duas formas: simétrica e 

assimetricamente, onde a simetria é um equilíbrio axial. 

 A obra “A descida da  cruz” (1435-1440), (figura 66), considerada o melhor trabalho 

de Rogier van der Weyden, exibe uma extraordinária mistura de realismo e criatividade. O 

autor agrupa dez grandiosos personagens em tamanho natural num relicário sem 

profundidade. “Apesar disso, ele usa o espaço extremamente comprimido para ressaltar a dor 

e o sofrimento vivido pelas imagens, com suas poses retorcidas. Elas estão juntas demais para 

se movimentarem, mas toda a variedade de seus sentimentos está registrada  com uma clareza 

impressionante” (ZACZEK, 2010, p.147). A composição se concentra nas formas semelhantes 

de Cristo e da Virgem Maria. Seus corpos débeis formam uma curva em forma de “S”, com os 

braços paralelos e a pele com a mesma palidez mortal. A imagem arqueada de São João 

Evangelista (na extrema esquerda) e Maria Madalena (extrema direita) enfatizam essa 

simetria. 

 Equilíbrio ou instabilidade. Simetria ou assimetria. Unidade ou fragmentação. 

Atividade ou estase. Sutileza ou ousadia. Planura ou profundidade. São alguns de vários 

modificadores possíveis que o criador encontra à sua disposição. 

 Uma fotografia não é a imagem de um fenômeno, mas é a imagem de uma série de 

conceitos que o fotógrafo tem com relação a uma determinada cena. Desse modo, a fotografia 

apresenta-se como uma imagem técnica aberta a interferências durante seu  
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processo construtivo. São indícios mediados e codificados, interpretados cientificamente e 

com forte enunciado expressivo. 

Em cada documento é possível perceber diferentes perspectivas desse processo de 

criação. O fotojornalismo distingue-se como um universo de desejo, criação e técnica em 

busca de comunicar, como outros processos. A imagem fotojornalística não traz consigo a 

constituição da obra acabada. A melhor imagem, portanto, aquela que transmite com mais 

eficiência uma ideia, uma emoção ou o conteúdo de um tema, não é a que contém o máximo 

de informação verbalizável. Nem sempre é aquela que reproduz com mais fidelidade o 

assunto ou mostra com muita clareza o maior número possível de aspectos. Muitas vezes o 

que torna forte uma imagem, que a faz pujante ou arrebatadora, são os elementos 

independentes do tema, contidos na forma de tratar a imagem, ou seja, a vitalidade plástica 

contida na imagem, a fusão entre figura e o ambiente numa única formulação dinâmica do 

espaço. 

 Na busca de uma visualidade alicerçada em qualidades plásticas evidentes, Cartier 

Bresson (2004, p. 19) define a composição com uma importância enorme e merecedora de 

cuidados especiais, na qual a foto é vista em sua totalidade, de uma só vez, como um quadro. 

“A composição é uma coalizão simultânea”, diz o autor, “a coordenação orgânica de 

elementos visuais. Não se compõe gratuitamente, é preciso uma necessidade”. Assim, como 

não se trata de uma operação simples, o olho do fotógrafo deve estar sempre preparado para 

avaliar, pois a diferença de um milímetro pode interferir em toda a harmonia da composição. 

Bresson manifesta, ainda, acentuada preocupação com a articulação do espaço 

fotográfico; para ele a forma possui nítida importância comunicativa e somente o treinamento 

do olho permite ao fotógrafo encontrar e destacar as formas significativas da massa confusa 

da realidade. Por isso, aprofundando-se em seu entendimento fotográfico, Bresson manifesta 

sobre sua prática: 
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Para mim a fotografia é o reconhecimento simultâneo, em uma fração 

de segundo, da significação de um fato com a organização precisa 

das formas que dão a esse fato sua própria expressão. 
33

 

 

O ato fotográfico enquanto instituidor de sentido envolve, além de capturar a imagem 

em um dado momento que concentre a intensidade do movimento dos atores em cena, uma 

trama rígida que combine superfícies, linhas e valores – os instrumentos da linguagem 

fotográfica – na qual nossas ideias e sentimentos se organizam e através deles são 

comunicáveis. 

A edição de imagem não ignora o sentido compositivo e a escolha estilística pela 

busca de sugestões sutis, que valorizam a criação, instrumentalizam a percepção e são capazes 

de explanar o pensamento e a personalidade do fotógrafo. Ao contrário, a preocupação 

estética durante o processo de criação faz com que o editor utilize o dinamismo plástico das 

imagens na busca de um grau de excelência na organização do espaço em termos de unidade e 

de inter-relacionamento das formas, de maneira a cativar e prender o olhar do espectador. 

Tanto na jornal impresso como nas mídias digitais, a edição está orientada na busca de 

uma visualidade alicerçada em qualidades plásticas evidentes e em poderosas linhas de força, 

num equacionamento cada vez mais sofisticado. Em  tempos de jornalismo pós convergente, 

na tentativa de estabelecer vínculo com seu público, o discurso de informação midiática joga 

com essa influência, pondo em cena, de maneira variável e com consequências diversas, 

efeitos de autenticidade, de verossimilhança e dramatização. 

 Na edição do dia 07 de maio de 2012 do jornal O Estado de S.Paulo observamos a 

preocupação da edição de fotografia em ajustar os elementos fotográficos, durante o processo 

produtivo jornalístico, no sentido de privilegiar a plasticidade das imagens publicadas. Todas 
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as fotografias trazem um sentido de movimento ao destarem os braços e as mãos dos 

personagens que fazem parte dos fatos noticiosos que conquistaram o espaço na principal 

página do jornal impresso. As imagens do presidente eleito na França, François Hollande, 

comemorando sua vitória e as do jogador santista Neymar comemorando seu gol durante a 

partida final do campeonato paulista de futebol contra o time do Guarani já estavam na 

redação antes de iniciar o show do cantor Gilberto Gil que marcava o final do evento “Virada 

Cultural de São Paulo” de 2012. O editor de fotografia tomou a iniciativa de comunicar-se 

com o fotógrafo que estava na cobertura do show do cantor e pediu que esse  capturasse uma 

imagem que pudesse compor com as outras imagens já selecionadas para a primeira página. 

Assim, com a interferência do editor antes da reportagem fotográfica, foi possível uma 

interessante composição plástica na visualidade da página (figura 67). A composição gráfica 

dessa primeira página ganhou um vídeo na TV Estadão
34

 para explicar como aconteceu o 

processo de criação. 

 Nesse campo de mediação, reordenados em todo o tempo, as possibilidades gráficas e 

geométricas da imagem possibilitam uma tensão dinâmica entre geometria composicional e o 

realismo, fundamental à imagética jornalística (figura 68). Cada espaço dentro do quadro é 

significativo, e as camadas de materiais e formas criam imagens poderosas, capazes de  

expandirem a gramática visual da fotografia. 

 

 

                                                
34http://tv.estadao.com.br/videos,bastidores-da-imagem-neymar-e-gilberto-gil,170015,250,0.htm 
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4.7.  A INTIMIDADE E A EMOÇÃO COMO EXERCÍCIO NO PENSAMENTO 

IMAGÉTICO 

 No decorrer dos quase vinte anos em que exerceu a função de editor assistente de 

fotografia do The Washington Post, Joe Elbert e a equipe de fotografia do jornal ganharam 

todos os maiores prêmios de fotografia, graças ao talento da equipe de fotógrafos - ao se 

esquivar da pobreza das imagens meramente ilustrativas, prisioneiras das palavras – e a 

estratégia da edição de fotografia orquestrada por Elbert, que priorizava as imagens que ele, 

separadamente, caracterizava como as mais emotivas e íntimas. 

 Ao nosso ver, por representar e privilegiar instantâneos da vida, não encenados, essas 

duas categorias reflexivas da fotografia não devem estar separadas, mas sim incorporadas no 

sentido de extrair uma maior, originalidade, singularidade e qualidade no trabalho de editar, 

sempre na busca de uma abordagem universal por meio de cenas privadas. Dessa forma, 

fotografias emocionalmente atraentes adicionam dimensão ao ato de informar, Elbert 

considerava que esse tipo de imagem “faz o leitor sentir algo sobre o tema, não apenas 

intelectualiza a matéria” (KOBRÉ, 2011, p. 130). Nesse mesmo sentido as imagens 

consideradas íntimas que, segundo ele “são imagens mais pessoais, as mais difíceis de definir, 

mas incluem  imagens que fazem o público sentir-se próximo da situação ou em sintonia com 

o tema”, transformam o espectador, por apenas alguns segundos, em um participante da 

imagem. Elbert sentencia que “descobrir imagens emotivas e íntimas exige que o fotógrafo 

olhe muito, seja atencioso e tenha paciência para esperar por um momento 

revelador”(KOBRÉ, 2011, p.. 132), ao usar a fotografia como veículo para explorar as 

possibilidades complexas da imagem que comunique uma condição humana universal e 

capture algo inesperado, íntimo, ou emocionalmente envolvente no cenário cotidiano. Como 

nos diz Lazló Moholy-Nagy, “Graças ao fotógrafo, a humanidade adquiriu o poder de 

perceber seu ambiente e sua própria existência com novos olhos” (MOHOLY-NAGY apud 
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HACKING, 2012, p. 244). 

 Na tarde do dia 30 de agosto de 2004, o repórter fotográfico J.F.Diório, do jornal O 

Estado de S.Paulo, voltava de uma pauta na zona sul da cidade de São Paulo quando foi 

avisado pela chefia da fotografia para reportar um incêndio que acontecia na favela conhecida 

como “Favela do Buraco Quente”. Durante a tragédia, que culminou com cerca de 250 

barracos destruídos, Diório capturou mais de 500 imagens. 

 No início, para a reunião de fechamento da primeira página do jornal impresso e para 

para abastecer o site de notícias e a agência que comercializa as imagens, ele transmitiu 

aproximadamente 20 imagens. Um dos subeditores de fotografia, por entender que o fotógrafo 

estava concentrado na produção e não na edição dessas fotografias, pediu que um portador 

buscasse todo o material produzido e o trouxesse para a redação o mais  rápido possível. Ao 

editar o material do incêndio, esse subeditor percebeu a força de uma determinada imagem 

que não havia sido selecionada pelo fotógrafo. Imediatamente essa fotografia foi editada e 

colocada no sistema do jornal. Em pouco tempo ela ganhou a primeira página do jornal 

diário
35

, destaque na agência de imagens e foi publicada nos sites dos melhores jornais 

nacionais e internacionais. Posteriormente a revista Times a escolheu como a melhor 

fotografia da semana. Finalmente, essa fotografia ganhou o  prêmio “World Press” na sua 48a 

edição, na categoria notícias (figura 69). Diório, primeiro brasileiro contemplado com esse 

prêmio, conta que essa fotografia foi uma das primeiras que ele capturou, os bombeiros ainda 

chegavam e as pessoas tentavam salvar seus pertences. 

 Assim, observamos como as relações do pensamento imagético são estabelecidas ao 

longo do processo de criação nas mídias jornalísticas. São esses diferentes procedimentos 

cognitivos, de natureza relacional que permitem compreender essa complexa rede de 

interações que resultará na escolha das imagens que serão entregues ao público. A abordagem 

                                                
35http://paratyemfoco.com/blog/2010/10/um-fotografo-na-porta-do-inferno/ 



213 

 

sob a perspectiva de processo é essencial no desenvolvimento desse estudo, pois possibilitou 

examinar com maior acuidade o processo de edição de imagens nas principais páginas das 

mídias de um grupo de comunicação e de que forma este é aplicado na rede da coletividade da 

produção jornalística. 
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5.  Considerações finais 

 

 Ao longo desse trabalho foi enfatizado que a edição fotográfica desempenha um papel 

essencial no processo produtivo jornalístico. Sendo um sistema expressivo, complexo e com 

significação crucial, a fotografia nunca é neutra, portanto é política, e encontra-se sempre 

vinculada a um discurso que lhe concede seus significados e valores sociais.  

 Procuramos aqui demonstrar o importante papel da fotografia no processo de captação, 

produção e divulgação da informação jornalística, e ao analisarmos as plataformas de 

comunicação encontramos os preceitos que são primordiais na edição fotográfica, tanto na 

mídia impressa como nas saídas digitais.  

 Desde o último quarto do século XX, o desenvolvimento de novas tecnologias 

desempenhou um papel importante na produção e circulação da comunicação, sendo que três 

desenvolvimentos interligados tiveram singular importância. O primeiro foi o crescente uso 

de tecnologias digitais no processamento, armazenamento e recuperação da informação. A 

digitalização da informação, combinada com o desenvolvimento de tecnologias eletrônicas 

relacionadas, possibilitou nova e maior capacidade de armazenar e de circular informações. 

Ela criou a base para a convergência das tecnologias de informação e comunicação, 

permitindo que a informação seja convertida facilmente para diferentes plataformas. A 

chegada da internet, que rapidamente se torna um consumo de massa, evoluindo de um 

simples canal de texto para distribuir serviços de imagem, voz e vídeo, propiciando o 

hibridismo e fluidez nas misturas entre as formas, gêneros, atividades e segmentos culturais, 

alavancando a distribuição e interação comunicacionais nas mais variadas possibilidades. O 

terceiro desenvolvimento, que garantiu intensidade e velocidade na disseminação de 

conteúdos, foi o das telecomunicações. O crescente uso dos sofisticados sistemas de 

transmissão via satélites e cabos permitiu uma eficiente transmissão de informações à longa 
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distância, ou seja, colocou a comunicação numa escala cada vez mais global, constituindo 

novas formas de socialização e de cultura. 

 Destacamos o processo de convergência das mídias e como esse novo sistema alterou 

o processo produtivo das redações, dos jornalistas, da fotografia e da edição de imagens que, 

na contemporaneidade, assume importância vital num mundo extremamente imagético. Como 

diz um ditado muito propagado nas redações: "Editar é a arte de saber jogar fora". 
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