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Título 

Uma visão socio-semiótica do espontâneo no fotojornalismo político 

Resumo 

O objeto desta tese pode ser encontrado em publicações noticiosas que tratam de política e veiculam 

fotografias que acompanham as suas reportagens, seja para ilustrar ou ampliar a informação. O 

espontâneo, também denominado de foto única, é o alvo de um olhar interdisciplinar neste estudo, para 

identificar e analisar os fenómenos que envolvem a publicação de figurações de corpo de autoridades 

políticas publicadas na imprensa. A informação contida numa fotografia de uma personagem, registada 

com o corpo em movimento ou com uma expressão emotiva na face, é o que justifica a sua publicação 

num veículo noticioso. O flagrante fotográfico, que na sua origem era resultado da técnica e da perícia 

do fotógrafo, tornou o espontâneo a base conceitual dos géneros factuais do fotojornalismo. Um estilo 

de fotografia que reivindicou para si a quebra da pose e da encenação e, ao longo do tempo, criou um 

discurso de credibilidade e objetividade. Esse discurso estabeleceu, no senso comum, a ideia de que o 

corpo do retratado é o único responsável e justifica ser publicado daquela forma. A pergunta inicial que 

moveu esta tese visava perceber se as figurações de corpo do espontâneo, em situações fora da 

normalidade estética, se constituíam como elementos editoriais do fotojornalismo, capazes de alterar 

uma notícia. A nossa intuição era a de que o corpo e o rosto se constituíam em elementos de fácil 

manipulação editorial pela existência do discurso do espontâneo e que a fotografia desfigurada conseguia 

modificar o contexto noticioso. Esta ideia foi confirmada, através de um estudo empírico qualitativo que 

evidenciou a existência de tipos de fotografias nas quais os retratados foram flagrados em estados 

emocionais exagerados ou em posturas disformes, utilizadas fora do contexto, capazes de alterar uma 

notícia política pela ambiguidade emocional que suscitam. Nesta análise das fotografias de não-pose, foi 

possível identificar e descrever a existência das particularidades dos elementos emocionais dos 

espontâneos, pois comparando-os, conseguimos diferenciá-los em detalhes. Apresentou-se, então, a 

identificação de seis elementos que são relevantes para compreender os mecanismos que acionam 

processos de decodificação do espontâneo:  a visualidade do corpo-imagem; o poder associado à pose; 

o invisível revelado pela máquina fotográfica; a fruição estética da desfiguração; a decodificação 

neurofisiológica das micro expressões e gestos humanos; a função sócionormativa regulatória das 

emoções. Os resultados obtidos com esta tese têm o intuito de ser um contributo para o aprofundamento 

teórico sobre os processos editoriais da fotografia de imprensa, os processos de visualidade do corpo de 

uma autoridade e os estudos relativos ao campo da cultura visual.  

 

Palavras-chave 

espontâneo do fotojornalismo; visualidade do corpo-imagem; processos editoriais do fotojornalismo 

político; figurações de corpo; elementos de decifração do espontâneo.  
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Title 

A socio-semiotic view of the spontaneous (candid photograph) in political photojournalism  

Abstract 

The object of this thesis is to be found in news publications that deal with politics and present reports 

accompanied by photographs, either to illustrate or expand the information. The spontaneous, also called 

single photo or candid photograph, is the focus of an interdisciplinary observation in this study, by 

identifying and analyzing the complex phenomena of publishing body figures of political authorities in the 

press. The information contained in the photograph of a personality, captured with the body in motion or 

with an emotional expression on the face, is very often what justifies its publication in a news outlet. The 

candid photograph, which in its origin was the result of the photographer's technique and expertise, made 

spontaneity the conceptual basis of the factual genres of photojournalism. A style of photography that 

claimed to break the pose and staging and, over time, created a discourse of credibility and objectivity. 

This discourse has imposed a commonly accepted reading on the exclusive responsibility of individuals 

for their bodies, hence providing ample justification for public publication. The departure point for this 

wark was the necessity to understand whether the body figures of the spontaneous, in situations beyond 

aesthetic normality, constituted themselves as editorial elements of photojournalism, capable of altering 

a news story. The existence of the above-mentioned spontaneity construct directed our intuition towards 

the notion that the body and the face were elements prone to editorial manipulation, and also towards 

the ideia that the disfigured photograph managed to modify the news context. A qualitative empirical 

study showed that the existence of types of photographs in which those portrayed were caught in 

exaggerated emotional states or in deformed postures were, when used out of context, capable of altering 

the framing of political news due to their emotional ambiguity. In this analysis of non-posed photographs, 

it was possible to identify and describe the particularities of the emotional elements of the spontaneous 

ones; by comparation we were able to differentiate them in detail. We have identified six elements that 

are relevant to understand the mechanisms that trigger spontaneous decoding processes: the visuality of 

the body-image; the power associated with the pose; the invisible revealed by the camera; the aesthetic 

enjoyment of disfigurement; the neurophysiological decoding of human micro expressions and gestures; 

the regulatory function of the emotions. The results obtained with this thesis are intended to be a 

contribution to the theoretical reading of the editorial processes of press photography, the processes of 

visuality of the body of known figures, and studies related to the field of visual culture. 

Keywords 

candid photograph of photojournalism; visuality of the body-image; editorial processes of political 

photojournalism; body figures; deciphering elements of the candid photograph. 
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Introdução 
Uma perspetiva sobre o espontâneo 

 

 

uando, no início do século XX, o disparador da máquina fotográfica analógica era acionado 

e o resultado era uma imagem singular de uma pessoa, cujo corpo ou rosto não havia 

posado, o feito era um fenómeno. Tanto na fotografia artística quanto no fotojornalismo, tal 

imagem era considerada uma foto única1, tendo recebido posteriormente o nome de espontâneo, em 

Língua Portuguesa, e o nome de Candid Photograph em Língua Inglesa, a fotografia sincera. O manuseio 

de um equipamento complexo, cujos recursos eram totalmente de comando manual, a quebra da 

tradição e do ritual da pose (associados ao retrato), e o resultado de imagens inusitadas que revelavam 

muitas vezes um aspeto do caráter e da personalidade do fotografado, criaram dois discursos sobre o 

espontâneo: o primeiro, sobre a técnica e a perícia, atestava que o fotógrafo possuía habilidades de 

controlo do equipamento, muita criatividade e senso de oportunidade para capturar o instantâneo, o 

flagrante fotográfico; e o segundo sobre a capacidade de o flagrante fortalecer a credibilidade da fotografia 

de imprensa, mais verdadeira, sem manipulação, sem encenação. Esses dois discursos, unidos, 

transformaram o espontâneo na base conceptual dos géneros factuais da fotografia de imprensa. 

Na época em que o conceito surgiu, a foto única era produzida por um aparato tecnológico 

inovador que, sob os efeitos da ótica, da física e da química, possibilitava captar um espontâneo sem 

qualquer “manipulação” no sentido de alteração da imagem. O fotógrafo deveria ter um olhar atento, 

dominar todas as funções óticas e mecânicas da câmara e, com um dedo rápido no disparador, ao 

perceber um movimento diferente na pessoa que deveria ser fotografada, registar um flagrante. 

                                                           
1 A foto única é tratada neste estudo no sentido conceptual utilizado pela imprensa nos anos 1930, a partir da publicação da obra Famous contemporaries 
during unguarded moments, de Erich Salomon, e fortalecido nos anos 1950, com a obra The decisive moment, de Henri Cartier-Bresson. 

Q 



2 
 

As inovações tecnológicas que ocorreram no final da década de 1960 tornaram a máquina 

fotográfica analógica um aparato capaz de produções de espontâneos sequenciais. O corpo e/ou o rosto, 

registados pelo obturador utilizado de forma sequencial em milésimos de segundos, resultaram em 

figurações de corpo de gestos e expressões que nem mesmo o olho humano percebia. A câmara passou 

a captar movimentos únicos do corpo e a imprensa iniciou a prática de publicar personagens com tais 

figurações que passaram a ter uma nova visualidade. No início do século XXI, a câmara fotográfica 

analógica deu lugar à câmara digital que surgiu com a possibilidade de gravação de longas sequências 

fotográficas pelas alterações na forma de armazenamento da imagem (Lins, Oliveira & Santos, 2017). 

Mas nem assim o espontâneo da fotografia de imprensa recebeu um olhar aprofundado, pois o discurso 

da perícia e da técnica, associado ao discurso do credível, mantinha a indiscutível força do flagrante, da 

foto única. 

O espontâneo fotográfico é o objeto deste estudo, num contexto muito específico, pois limita-se 

à imagem de personagens que atuam na política, publicadas pela imprensa. O objetivo principal da 

pesquisa consistiu em identificar e analisar de forma sistemática os possíveis mecanismos que provocam 

produção de sentido das figurações de corpo nos espontâneos, capazes de ampliar ou alterar o 

significado do discurso textual sobre a personagem numa notícia. Dentre os objetivos secundários estão: 

1) contextualizar as alterações tecnológicas que desconstroem o discurso da técnica e da perícia 

fotográfica; 2) problematizar os processos editoriais do espontâneo; 3) categorizar os espontâneos da 

editoria política e, 4) através de um estudo quantitativo, atestar se o nosso objeto, criado há mais de 90 

anos, ainda é a escolha predominante quando a notícia trata de personalidades da política, o que 

fortalece o discurso da credibilidade.  

Em nossas observações iniciais, percebemos que o corpo-imagem, enquanto mensagem, que 

detém toda a complexidade semiótica e cultural, carecia de uma investigação voltada para questões 

teóricas que revisassem o discurso da técnica e da perícia que acompanha o espontâneo desde a sua 

origem. Destarte, a minha vivência como fotógrafa e professora universitária da área de imagem foi de 

suma importância para recolher impressões, perceções e evidências de que existia uma fenomenologia 

no espontâneo de figurações de corpo no fotojornalismo político. Por este motivo, a origem do encontro 

com tal objeto de estudo envolve elementos autobiográficos. 

As minhas primeiras experiências empíricas com o espontâneo aconteceram em 1994, ano em 

que iniciei uma atividade fotográfica ainda como estudante do curso de Jornalismo. Desenvolvia, na 

altura, um projeto de consultoria como fotógrafa freelancer para empresas, associações, políticos e 

instituições (e seus gestores), na cidade de Campo Grande, a capital do Estado do Mato Grosso do Sul, 
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no Brasil. O trabalho consistia em fazer a cobertura fotográfica de eventos importantes e entregar as 

fotos, acompanhadas de textos-legenda que contextualizavam as imagens, para formar um arquivo 

interno organizado. Outro objetivo era auxiliar os assessores de comunicação dos clientes/instituições, 

que passavam a dispor de fotografias profissionais para enviar aos veículos impressos. Após eventos 

sem a presença de representantes da imprensa, os assessores preparavam os releases, textos que 

detalhavam os acontecimentos, escolhiam as melhores fotografias acompanhadas das legendas que eu 

produzia, e enviavam para os jornais e revistas.  

Na época, toda a produção era em fotografia analógica, com filmes de 36 poses. Quando iniciei 

tal atividade, ainda com poucos recursos financeiros, utilizava uma câmara totalmente manual, a Pentax 

K1000. Posteriormente passei a utilizar uma Nikon FM10 e uma Canon EOS 50, ambas com motor 

drive, que avançava o filme de forma automática após cada disparo, o que facilitou o meu trabalho. 

Buscava realizar sempre uma cobertura fotográfica fundamentada no registo factual. Priorizávamos 

registar as ações, os momentos importantes em eventos como inaugurações, entregas de prémios, 

lançamentos de produtos, mudanças na gestão das instituições, posses de cargos públicos, etc. Fazia 

diversas coberturas nas quais os clientes solicitavam que as suas fotos estivessem em figurações de 

corpo na estética da pose, mas sempre que o evento permitia, realizava fotografias que captassem a 

essência do momento e era isso o que me diferenciava de fotógrafos sociais. As fotos de clientes em 

pose, quase sempre, seguiam para o arquivo pessoal do fotografado. Os espontâneos captados no evento 

seguiam para uma seleção mais específica, pois seriam enviados para os veículos de imprensa ou para 

os arquivos das instituições. 

Havia uma prática de os repórteres telefonarem para os assessores ou para os clientes, 

conversarem antes de os eventos acontecerem ou logo depois que haviam sido realizados, e após a 

conversa pelo telefone, eles produziam seus próprios textos. Mas como os jornais e revistas tinham 

poucos fotojornalistas disponíveis, era comum as minhas fotografias serem publicadas para acompanhar 

os textos dos repórteres. E a cada publicação de uma dessas fotos, os assessores e os clientes 

comemoravam, facto que fortalecia o trabalho especializado. Por este motivo sempre reconheci a 

importância de captar bons espontâneos. A prática de tentar registar várias fotos em pouco tempo, de 

pessoas em ação, era um desafio para o tipo de trabalho que desenvolvia. A limitação dos filmes com 

36 poses e o domínio de lentes manuais demonstravam que o espontâneo era mesmo resultado de 

técnica e perícia.  

Numa cobertura fotográfica, após a revelação dos filmes, quando percebia que havia um rosto 

ou um corpo de um cliente fotografado numa situação “anormal” para os nossos padrões estéticos (com 
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olhos fechados, bocas escancaradas, gestos estranhos), tal foto era separada e sequer era arquivada. 

Entregava as fotos com figurações desarranjadas em envelope separado para os assessores. Estas fotos 

nunca seriam utilizadas ou mesmo guardadas nos arquivos pela assessoria de comunicação. Presenciei 

inclusive os assessores a rasgarem imagens deste tipo e deitá-las ao lixo. O cuidado com a imagem 

pública dos assessorados era uma preocupação constante. Essa foi uma recordação importante da 

minha rotina produtiva quando o objeto de estudo para esta investigação ganhou definição. Na prática, 

vivenciei a relação da pose, do retrato e do poder com o ego e o orgulho dos nossos clientes e a 

preferência da imprensa pelos espontâneos que evidenciam o movimento, o singular e o expressivo, bem 

como o tratamento cuidadoso, tanto da fotógrafa quanto dos assessores de comunicação, com as figuras 

de corpo das autoridades, dos gestores e dos políticos que fotografava.  

A atividade de fotógrafa e consultora foi desenvolvida até o final de 1997, ano em que finalizei a 

graduação. No mesmo ano, como resultado do projeto de conclusão de curso, publicámos, eu e a colega 

Rosângela Valente, um livro intitulado Fotojornalismo: informação, técnica e arte, reeditado em 1999 

pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Um dos capítulos do livro era resultado de 

entrevistas com fotojornalistas e de uma coleta de dados obtida pelo método de observação não 

participante, quando eu acompanhei dois fotojornalistas nas suas atividades diárias, durante uma 

semana cada um, em dois veículos impressos distintos da capital do estado do Mato Grosso do Sul. A 

observação de rotinas produtivas do fotojornalismo diário do período analógico foi um importante ponto 

de partida para problematizar a relação entre a fotografia sequencial e a desconstrução do discurso da 

foto única. Também o facto de ter exercido a profissão de fotógrafa e vivenciado a transição do analógico 

para o digital, permitiu-me perceber alterações que influenciavam na produção dos espontâneos.  

Passei, então, a exercer a docência do componente curricular fotojornalismo em 2004, primeiro 

numa faculdade privada e depois, em 2006, numa universidade federal, no interior da Bahia, Brasil. 

Sempre que o espontâneo era tema de aula, com a visão ingénua do contexto exterior, pois já não atuava 

como fotojornalista, e com a visão do contexto anterior, de quando atuei e convivi com as dificuldades 

do aparato do período analógico, recorria ao discurso da técnica e da perícia, como a mais contundente 

explicação para analisar os processos de produção e edição que envolviam os possíveis significados das 

imagens singulares de figurações de corpo. Por mais inusitada que fosse a figuração do corpo e o 

significado dela numa notícia, a teoria remetia-nos sempre para o discurso da foto única, que era 

resultado da técnica, da perícia e do olhar atento de um fotojornalista. Esse facto justificava a sua 

publicação. 
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O discurso da foto única despertou-me um certo estranhamento nos meses finais do ano de 

2015, numa análise informal de veículos de comunicação da imprensa brasileira, para ministrar uma 

aula sobre cobertura da editoria de política. Percebi um aumento significativo de fotografias de forte 

depreciação da então presidente do Brasil Dilma Rousseff. A comparação em diversas publicações de 

reportagens em que a então presidente era tema demonstrava uma quantidade enorme de espontâneos 

cuja figuração de corpo era de aspeto desarranjado e expressão facial alterada. Em algumas notícias os 

textos não tinham qualquer associação objetiva com as figurações de corpo da presidente.  

O momento político era tenso, pois Rousseff estava no centro de um turbilhão de denúncias que 

desencadearam o seu processo de impeachment meses depois. As fotos com o rosto distorcido e o corpo 

desarranjado pareciam imputar à personagem a sua condição permanente de estado emocional alterado. 

Mas se as escolhas pelas figurações de corpo desarranjadas de Rousseff eram sempre resultado de 

espontâneos, a explicação sobre o fenómeno recaía sobre o corpo da presidente, o único responsável 

por aquela situação. A quantidade demasiada dos espontâneos da personagem parecia demonstrar que 

ela era desafortunada, pois sempre um fotógrafo estava a congelar as suas figurações desajeitadas, 

emotivas em excesso e até mesmo grotescas. Na época, eu não conseguia encontrar uma teoria 

consistente sobre o corpo como elemento editorial, que apontasse os critérios noticiosos que levavam 

fotógrafos e editores a esse tipo de prática. Tão-pouco encontrava artigos científicos sobre uma teoria da 

fotografia sequencial no espontâneo da editoria política, ou sobre a fotografia de rosto que desautoriza. 

Na verdade, sequer havia no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (Fenaj, 2016) uma única linha 

que fizesse referência à publicação do corpo do fotografado em algum tipo de figuração que desfigura, 

ou ainda que traga uma expressão de rosto como uma possibilidade de alteração da notícia, pois o 

espontâneo não é “manipulado” no sentido literal, com a ajuda de software, subtrações ou adições de 

elementos na imagem. Em relação a esse tipo de fotografia, mesmo que tenha sido mérito do 

fotojornalista captar o corpo e/ou o rosto do fotografado em determinada situação, não havendo como 

caracterizar um processo editorial, era percetível – em certos casos – que havia um processo de escolhas 

que escapava aos princípios dos códigos de ética. E sem uma teoria consistente, como responsabilizar 

o fotojornalista por algo que parecia uma prática de ética duvidosa? A minha vivência na cobertura de 

eventos com clientes, priorizando espontâneos, fez, de alguma forma, com que um conhecimento 

empírico não sistematizado, fosse a base fundamental para perceber a complexidade do fenómeno que 

investigamos para esta tese. 

Os processos de escolha de imagens estão bem delimitados nos livros de fotojornalismo. Os 

manuais citam o corpo e o rosto apenas nas suas proporções, com relação ao enquadramento, e 
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estabelecem os planos médios e fechados, de acordo com o processo seletivo do fotógrafo no recorte da 

imagem. Ou ainda, em relação ao ponto de vista, se a fotografia for captada de cima ou de baixo, em 

plongée (picado) ou contre-plongée (contra-picado), que dão ao leitor a sensação de achatar ou ampliar 

o corpo fotografado, o que altera a perceção de poder ou retirada de poder, pelo ponto de vista e 

perspetiva em que o retratado é representado. Na literatura sobre fotografia de imprensa buscamos 

alguma explicação para os processos editoriais que trabalhavam o corpo-imagem como valor-notícia. A 

emoção é descrita como um valor-notícia no texto, mas dentro do contexto. Quando uma personagem se 

emociona num evento, num acontecimento, isso pode gerar um facto. Mas a imagem de uma expressão 

facial alterada, resultado de uma emoção, desvinculada de um contexto, justifica-se apenas por ser 

espontâneo. Nesse sentido, o valor da foto única justificaria publicar qualquer espontâneo, mesmo 

descontextualizado, dado que o flagrante da foto é um valor-notícia relacionado com os discursos do 

credível, da perícia e da técnica profissional.  

O discurso do espontâneo, originado há quase 90 anos, continuava o mesmo apesar das 

transformações tecnológicas vivenciadas pela fotografia de imprensa. A relação do espontâneo com o 

credível é intrínseca. De forma geral, um leitor percebe uma imagem publicada na imprensa como parte 

de um complexo sistema de valores no qual o jornalismo está inserido. A fotografia participa da 

construção da realidade (o facto noticiado), realizada por um representante técnico credenciado (o 

fotógrafo de imprensa) de uma instituição legitimada pela democracia, que preza pela “objetividade e 

imparcialidade”. Esse representante técnico utiliza um aparato mecânico de ações automáticas da física 

e da ótica (a câmara escura), o que fortalece o flagrante fotográfico. E no espontâneo, situação em que 

a pose não existe, a relação é ainda maior com o credível. Destarte a tendência é interpretar que num 

flagrante fotográfico a manipulação não ocorreu; a ação ou o facto simplesmente foi capturado. Há ainda 

um mito da foto única, que impõe uma aura aos espontâneos que demarcaram momentos históricos 

importantes nos últimos 90 anos, considerados “achados”, surpresas, proezas, desafio, algo que mescla 

a perícia, a técnica, a sagacidade e a capacidade do fotojornalista de antecipar o momento.   

Essa fotografia de imprensa que congrega tantos discursos não despertou a necessidade de um 

aprofundamento teórico sobre os processos editoriais na publicação de um espontâneo, pois transfere à 

personagem retratada a responsabilidade de ter o seu próprio corpo desarranjado, ignorando uma 

escolha posterior no processo editorial para justificar a publicação. Se uma única foto resulta num 

flagrante, não há processo de escolha. Ela é única. É naturalmente elegível para publicação. Esses 

discursos associados ao espontâneo não foram contestados, mas ao longo do tempo corpo e rosto 

continuaram a receber toda a carga de significados, sem que os processos de escolha da produção do 
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fotógrafo e da edição dos profissionais do jornalismo recebessem uma análise teórica crítica sob o aspeto 

cultural e semiótico. Depois de os aparatos mecânicos de captação de imagens terem sido inventados e 

o ser humano ter passado a vivenciar o mundo através de fotos, filmes e vídeos, o corpo humano passou 

a ter maior evidência enquanto portador de significados. A visualidade das figurações de corpo também 

passou por alteração.  

Por falta de uma nomenclatura teórica, como um dos resultados da pesquisa documental para 

esta tese, utilizamos os termos não-pose e desfiguração, para tratar de uma primeira categorização do 

corpo no espontâneo. Utilizamos não-pose quando o corpo e o rosto se encontram sem posar, mas sem 

depreciação estética; e desfiguração quando o corpo e/ou o rosto estão em situação singular que, 

esteticamente, desarranja o que percebemos como normal, do ponto de vista cultural (Lins, Oliveira & 

Santos, 2017).  

Para fortalecer os argumentos sobre a necessidade de uma teoria mais aprofundada sobre o 

espontâneo, ao longo da tese analisamos diversas imagens do fotojornalismo mundial, para 

problematizar com exemplos concretos questões abstratas e que parecem óbvias num contexto em que 

o discurso da técnica e da perícia é categórico e está estabelecido. Entretanto quando há uma imagem 

que sintetiza um aspeto teórico pouco explorado e há uma discussão que amplia a visão do fenómeno 

que envolve uma fotografia publicada, a abordagem teórica solidifica-se, demonstrando o debate 

necessário materializado neste estudo.  

Este trabalho de investigação é resultado de um pluralismo metodológico que se justifica pela 

complexidade do tema. Existem fenómenos da visualidade que exigem um olhar interdisciplinar, e o 

objeto deste estudo, as figurações de corpo de autoridades da política, publicados pela imprensa, 

encaixa-se em investigações que precisam de criar conexão entre conceitos e teorias que aparentemente 

não dialogam. Quando escolhemos para título desta investigação Uma visão sócio semiótica do 

espontâneo do fotojornalismo político, compreendemos que a Semiótica Social era a disciplina que 

poderia estabelecer uma relação entre diversos aspetos para revelar os possíveis significados das 

figurações de corpo em alguns factos noticiados, naturalizados pelo exercício intrínseco de captação da 

foto única. A semiótica aplicada à imagem preocupa-se com os processos de produção de sentido, para 

em seguida propor interpretações plausíveis, em função das finalidades da investigação a realizar. Para 

isso é necessário trabalhar sobre a combinação de todos os diferentes tipos de signo entre si, sejam ou 

não específicos à imagem (Joly, 2005). O nosso inventário teórico incluiu conceitos de diversas áreas de 

conhecimento, como a Antropologia, a Sociologia, a Psicologia Social, a Neurofisiologia e as Teorias do 

Jornalismo, todas elas de forma autónoma, mas interconectadas pelo tema, pois juntas auxiliaram-nos 
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num estudo descritivo, analítico e crítico que nos preparou para compreender a lógica de funcionamento 

da utilização das figurações de corpo na imprensa como um fenómeno social significativo. Mas é 

fundamental destacar que a base da nossa pesquisa foi a Semiótica, pela natureza do objeto e das 

intenções de abordagem sobre o fenómeno.  

A Semiótica Social é a ciência que se dedica a estudar a produção de sentido e contempla, de 

acordo com Luiz Carlos Iasbek (2014), além dos métodos de raciocínio já conhecidos (da indução e da 

dedução), o método abdutivo, relacionado com as evidências, mesmo quando estas parecem descabidas 

ou impossíveis de ser alocadas em algum lugar lógico da sistematização do conhecimento. Para este 

autor, trabalhar “semioticamente” um objeto de pesquisa significa relacioná-lo com o maior e mais 

significativo número e natureza de possibilidades que ele comporta, buscando compreendê-lo em 

movimento, dinâmico e operante, ainda que tais relações possam, eventualmente, estabelecer paradoxos 

incontornáveis. “É, pois, pensar para os lados, alastrando o espectro de sua atuação, adensando as 

possibilidades de sentido e projetando tendências e novas frentes de atuação deste mesmo objeto” 

(Iasbek, 2014, p. 203).  

A nossa redação não privilegia num único capítulo uma descrição da metodologia utilizada. O 

desenho metodológico é descrito à medida em que os métodos e ferramentas são apresentados como 

parte do processo de construção teórica, no interior da tese. Os capítulos foram produzidos para 

possibilitar ao leitor acompanhar a linha de raciocínio que nos moveu no sentido de responder à pergunta 

central: “as figurações de corpo do espontâneo em desfiguração são elementos editoriais do 

fotojornalismo capazes de alterar uma notícia?” 

A cada etapa da coleta de dados, a nossa pergunta revelava a necessidade de análises de novos 

elementos, cuja verificação prescindiu de métodos e ferramentas independentes, que se relacionaram 

para obtenção de uma resposta à nossa questão primordial. Iasbek (2014) destaca que o método 

semiótico tem muita utilidade para promover o diálogo entre paradigmas distantes e até mesmo 

estranhos e que não são poucos os casos nos quais o percurso do objeto determina o próximo passo na 

investigação. Assim, a redação de cada capítulo obedece à necessidade de apresentar uma visão 

pormenorizada dos aspetos, objetivos ou subjetivos, que estão na estrutura polissémica inerente a um 

espontâneo, e que o tornou algo manipulável pela imprensa. Embora o percurso investigativo tenha 

requerido instrumentos metodológicos diversos, a nossa posição epistemológica será de caráter 

qualitativo, por acreditarmos que o nosso objeto precisa de ser compreendido pelo significado social, 

mas tanto as técnicas da pesquisa qualitativa quanto as técnicas da pesquisa quantitativa foram 

utilizadas e foram importantes, para responder às demandas específicas desta investigação. Há 
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investigações em que são as análises quantitativas que permitem aprofundamento de questões 

qualitativas de um objeto (Goldenberg, 2004). 

Na primeira parte desta tese problematizamos os regimes de visualidade que são intrínsecos ao 

espontâneo. O primeiro capítulo foi produzido a partir de uma revisão bibliográfica sobre: 1) a polissemia 

das imagens; 2) a evolução da nossa sociedade para uma segunda Era da Idolatria; 3) a forte carga de 

credibilidade e historicidade que a fotografia de imprensa ainda detém; e 4) o modo como os estudos 

sobre a visualidade das figurações de corpo no espontâneo podem ampliar e fortalecer a teoria da 

fotografia de imprensa, no contexto da cultura visual.  

No capítulo dois desta tese, reunimos seis elementos que consideramos como relevantes para 

compreender os mecanismos que acionam processos de decodificação do espontâneo, quando um leitor 

se depara com uma fotografia fora da normalidade estética de um político na imprensa. Esses elementos 

foram identificados após a observação sistemática de acontecimentos que envolvem exemplos 

importantes de espontâneos fotojornalísticos num contexto histórico, político e social que utilizamos ao 

longo desta tese. Também a análise de 1.230 espontâneos da newsmagazine escolhida como laboratório 

no nosso estudo empírico sistematizado foi fundamental para triangulações importantes nos elementos 

de decifração. Foram as pesquisas sobre fotos publicadas na imprensa com forte repercussão que nos 

levaram à necessidade de compreender os processos de visualidade da fotografia de imprensa e destacar 

os elementos-chave, cada um com sua complexidade, mas que juntos atuam na visualidade das 

figurações do espontâneo. Pelo método semiótico, os resultados dessa primeira análise crítica apontaram 

para elementos que acionam os mecanismos de visualidade dos espontâneos das autoridades políticas 

na imprensa, bem como, para a forma como a cultura visual atua na interpretação que o leitor tem sobre 

determinadas imagens. Os processos de decodificação e de interpretação carregam elementos 

simbólicos que ampliam os significados do corpo-imagem de um representante do poder, pois o 

paradigma do visível, na fotografia de imprensa, continua carregado de “uma objetividade” alimentada 

pelo discurso do espontâneo.  

O atributo da câmara em captar imagens sequenciais e o registo de todo e qualquer movimento 

do corpo, tornaram possível que a não-pose e a desfiguração fossem naturalizadas. A importância de um 

aprofundamento sobre o inconsciente ótico, obtido em velocidades muito rápidas do obturador, que cria 

os gestos não concretizados, corpos em continuum, é relevante para compreender como o fotojornalismo 

se apropriou de um tipo de imagem que não cabe no âmbito familiar e social, o retrato de um desarranjo 

corporal. Há uma complexidade da representação do corpo e do rosto captados em não-pose que é 

associado à estética do grotesco, em contraponto à pose, que é associada ao poder.  
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Nós, humanos, possuímos mecanismos inerentes do cérebro que nos permitem uma leitura 

facial das expressões advindas de emoções consideradas básicas para nossa sobrevivência e adaptação 

e é por estas emoções que somos julgados quando retratados numa publicação de imprensa. As 

questões socio regulatórias das emoções podem influenciar na perceção do leitor sobre o caráter de uma 

personagem publicada. Desta forma, esses elementos-chave foram elencados a partir da associação de 

algumas teorias da Sociologia, da Antropologia, da cultura, da Neurofisiologia e da Psicologia Social, ao 

campo teórico da visualidade da fotografia de imprensa. Por este motivo, a visualidade de um fenómeno 

como este exige um tratamento interdisciplinar, pois há diversos discursos envolvidos que interferem na 

decodificação do objeto.  

O capítulo três apresenta as questões históricas, tecnológicas, estéticas e profissionais que 

interferem na produção do espontâneo. Desde o surgimento do fotojornalismo, as suas transformações 

e superações até o aparecimento da fotografia do instante, a foto única. O flagrante fotográfico e os seus 

discursos foram a base dos géneros factuais, em que o movimento, a ação, a reação e o acontecimento 

em curso fortaleceram também a ideia de um jornalismo “objetivo”. Além da pesquisa bibliográfica, 

realizámos uma pesquisa documental para problematizar em qual momento tecnológico e como o modus 

operandi técnico do espontâneo foi superado pela prática fotojornalística. As nossas fontes documentais 

foram as empresas que lançaram os aparatos mais modernos que permitiram a captação da fotografia 

sequencial e, na prática, alteraram o sentido original do espontâneo. Mas os referenciais teóricos e 

deontológicos do fotojornalismo, tanto no Brasil quanto em Portugal, ignoraram tais alterações. Desde a 

produção até à distribuição, a rotina produtiva de um fotojornalista passou por grandes transformações 

após a criação do motor drive2, das máquinas digitais e do cartão de memória. Então, numa segunda 

etapa para analisar a manutenção do discurso do espontâneo, realizámos entrevistas em profundidade 

com fontes primárias, profissionais do fotojornalismo da editoria de política, que vivenciaram a transição 

do analógico para o digital. Através da análise de conteúdo do que foi relatado, obtivemos os parâmetros 

das alterações nas rotinas produtivas e a perceção destes profissionais sobre a manutenção do discurso 

de perícia e técnica no espontâneo atual. Todos os profissionais entrevistados foram fotojornalistas e 

editores em grandes veículos de imprensa e todos têm consciência de que a fotografia sequencial alterou 

a génese do espontâneo. 

Na segunda parte desta tese, o fotojornalismo político é aprofundado, com a complexidade 

inerente às atividades humanas que lidam com o poder e a autoridade. No capítulo quatro, analisamos 

tanto o poder advindo do representante político, como o poder que envolve os profissionais de imprensa, 

                                                           
2 Aparato que avança o filme de forma automática. 
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que operam com jogos de forças simbólicas, muitas vezes refletidas nas imagens dos espontâneos 

publicados, escolhidos para compor uma notícia. De um lado, há a imprensa e o seu simbólico papel na 

democracia, atividade “objetiva e imparcial”, que representa um “quarto poder social”. Do outro, existem 

as autoridades políticas, representantes do povo, que precisam de dar respostas satisfatórias do uso da 

máquina pública e da gestão social. Na fotografia, o poder da pose e do retrato, herança da cultura 

pictórica ocidental, foi desconstruído pela imprensa com a chegada do espontâneo. E o corpo do político 

é um elemento editorial numa composição noticiosa, cujos valores conotativos podem suscitar diversas 

interpretações dos leitores/eleitores, uma forma também de superar incontingências que a própria 

atividade jornalística impõe. A nossa análise sobre a editoria de política faz ainda uma reflexão sobre a 

crise de representatividade em que a atual sociedade se encontra e que explica, em parte, porque os 

representantes políticos são as personagens preferidas de fotografias ambíguas com tantos gestos não-

concretizados, em movimento captado em continuum.  

A narrativa jornalística é uma forma de discurso institucional, pois o jornalismo é uma instituição 

reconhecida e legitimada, ainda que a sua eficácia seja contestada ou ameaçada de tempos em tempos, 

a depender do contexto histórico e das condições geopolíticas. Contudo é ele, o jornalismo, que responde 

a uma das tendências humanas mais comuns: a curiosidade. Em democracia, tal tendência eleva o 

parâmetro da curiosidade para um direito legitimado à informação referente aos assuntos de interesse 

da coletividade. As escolhas no jornalismo centram-se nos valores-notícia que um facto precisa de conter 

para ser publicado. A nossa pesquisa bibliográfica permitiu-nos discutir a categoria fotográfica objeto 

deste estudo, com as suas particularidades no contexto noticioso. É uma fotografia que não se constitui 

sozinha, pertence ao complexo relato conhecido como notícia e à atividade denominada jornalismo. É 

uma foto sempre acompanhada por algum tipo de texto, de tamanho variável, mas que auxilia o leitor a 

perceber o contexto da imagem e, ao mesmo tempo, a fotografia de imprensa tem a função de ampliar 

o conteúdo textual. Problematizar o processo de valoração de um espontâneo também foi um dos 

desafios do quarto capítulo, situando os critérios de noticiabilidade que agem como mapas mentais, nas 

tomadas de decisão de escolhas de profissionais do jornalismo, diante de tantos acontecimentos que 

podem ou não, tornar-se notícia. Recorremos metodologicamente a uma revisão de bibliografia na Teoria 

do Jornalismo, mas também procuramos contextualizar os valores-notícia do texto, elencados por Nelson 

Traquina em exaustivo estudo que adaptamos à fotografia de figurações de corpo de personagens da 

política.  

O modo como o fotojornalismo funciona na cobertura dos eventos políticos e as etapas de 

captação e edição da editoria política são pormenorizadas no capítulo cinco, a partir de uma pesquisa 
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bibliográfica, acrescida da análise de conteúdo dos relatos dos fotojornalistas que serviram de fonte para 

esta investigação. As etapas e processos vivenciados nas rotinas produtivas, os géneros de cobertura 

fotojornalística específica, as limitações e os constrangimentos que a personagem política impõe são 

problematizados.  

O conceito do circuito de vigilância possibilitado pelo sistema panótico e a teoria do corpo 

subjugado, denominado de anátoma-político em Michel Foucault (1984; 2011) são tomados de 

empréstimo para uma abordagem em conjunto, na perspetiva da cobertura noticiosa da editoria de 

política, quando as máquinas dos fotojornalistas desempenham um olhar panótico e controlador sobre 

a anatomia do corpo do político. A nossa discussão aborda ainda um exemplo contundente e atual de 

como a imprensa se apropriou das imagens inusitadas das personagens políticas, ao publicar figurações 

que atribuem significados ambíguos ao corpo e ao rosto do fotografado que nem sempre tem qualquer 

associação ao facto, ao acontecimento. Texto e imagem, quando não dialogam, são justificados pela 

importância do flagrante. Muitas vezes, é exatamente o facto de as imagens do rosto e do corpo 

carregarem o inusitado que geram as notícias, assim a foto cria um novo facto. Essa complexidade, aliás, 

só aumentou com o advento da internet. Uma figuração de corpo em gesto ou expressão não 

concretizado pode gerar uma notícia falsa, uma fake news (Hunt, 2016). Entretanto, a mesma internet 

que permite o compartilhamento rápido de uma imagem, também é suporte para vídeos que conseguem 

elucidar o momento em que tais figurações de corpo foram “magicamente” criadas pela velocidade do 

obturador em captação sequencial. A internet ampliou os discursos da velocidade e do instante no 

fotojornalismo, ampliou o espaço de publicação de imagens, pois a imprensa escrita ganhou as suas 

páginas virtuais, que não limitam a quantidade de fotografias numa notícia. As remodelações e mixagens 

(vídeo/fotografia) também obrigaram fotojornalistas a terem novas rotinas produtivas, pois passaram a 

agir como editores, de acordo com o relato das entrevistas analisadas. Ainda no capítulo cinco, 

propusemos um breve debate entre questões éticas e deontológicas, com exemplos históricos sobre 

manipulações comprovadas nos processos editoriais versus a reconfiguração criativa de uma atividade 

tão delimitada como a cobertura fotojornalística de eventos políticos, em tempos de vídeo, televisão e 

web, com as redes sociais.  

No sexto capítulo, relatamos as etapas e os resultados do nosso estudo empírico, realizado num 

veículo periódico com características específicas para demonstrar por análises estatísticas a importância 

do espontâneo e o quanto ele ainda é predominante da editoria de política nacional e internacional. 

Buscamos inventariar 77 edições da revista Visão, uma newsmagazine portuguesa fundada em 1993, 
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que dedica uma parte significativa da sua atenção aos assuntos políticos nacionais e internacionais, com 

forte ênfase nas notícias da União Europeia e nos Estados Unidos da América.  

O inventário de todas as fotografias de personalidades da editoria de política, publicadas em seis 

meses de três períodos (1998, 2008 e 2018), reuniu 1.590 imagens. O estudo quantitativo identificou, 

classificou e categorizou as fotografias coletadas. Através de uma análise de conteúdo visual pela 

comparação morfológica facial e gestual, as poses e os espontâneos foram contabilizados em números 

absolutos e percentuais, nas editorias nacional e internacional da newsmagazine, nos três períodos 

estudados, tanto de forma independente, ano a ano, quanto de forma comparativa. Os estudos 

comparativos demonstraram padrões das editorias nacional e internacional e como elas utilizam as 

figurações dos políticos nacionais e estrangeiros em proporções bem diversas.  

Encontramos uma predominância do espontâneo nos três períodos analisados, que, somados, 

apresentaram 1.230 fotografias do total inventariado. Separámos e realizámos uma nova análise visual 

mais minuciosa das fotos de não-pose, que evidenciou características diversas. A teorização dessa 

diferença permitiu a separação dos espontâneos em três categorias: o natural, o expressivo e o 

desfigurado. As categorias também receberam análises estatísticas. Os espontâneos expressivos, a 

categoria identificada neste estudo como aquela que possui mais ambiguidade em seu processo de 

interpretação, possibilitou a proposição de um valor-notícia recorrente neste tipo de espontâneo, que 

advém do facto do instante captado revelar num gesto ou numa expressão um componente emocional 

que só a câmara é capaz de flagrar. O valor-notícia que denominamos de instante de emoção, que a 

figuração de corpo/rosto expressa, mas cuja posição um corpo/rosto humano só sustenta por frações 

de segundos que um olho não é capaz de ver, pois é um gesto não-concretizado.  

No sexto capítulo também apresentamos uma discussão sobre os processos de interpretação 

dos espontâneos expressivos, a partir da Neurofisiologia e da Psicologia Social, que apontam para os 

processos automáticos de decifração das emoções adaptativas básicas e a co-relação deles com o papel 

regulatório das emoções humanas em sociedade. Quando a câmara, ao comando do fotógrafo, capta 

um rosto, sem que o dono deste rosto tenha qualquer interferência sobre o resultado, anula a suposta 

identidade representada do fotografado, mas não anula os efeitos deste rosto fotografado, que poderá 

suscitar no leitor “traços” de personalidade e identidade do retratado, num processo humano de 

comunicação quase instintiva. Problematizamos como o fotojornalismo utiliza o espontâneo expressivo 

num processo editorial por causa da ambiguidade que advém da expressão captada. As expressões, 

mesmo representadas em fotografias, têm vínculo direto com as influências sociais que uma emoção 

desencadeia. Assim, se uma personagem política expressa descontrole emocional numa reportagem 
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sobre a governabilidade, a notícia passa a ter esse componente cultural e social, intrínseco do privado, 

em âmbito público.  

Num estudo empírico qualitativo exemplificamos o valor-notícia instante de emoção e a presença 

da ambiguidade fotográfica, capazes de ampliar ou alterar a notícia. São fotografias da editoria política 

da Visão que sugerem escolhas editoriais de figurações de corpo das personagens, cujo objetivo é ampliar 

o discurso noticioso, uma vez que a imagem altera o sentido do texto. A fenomenologia, analisada sob a 

perspetiva da Semiótica Social, através de conceitos da Antropologia, da Sociologia, da Neurofisiologia, 

da Psicologia Social e da Estética, apresentou significados na análise de conteúdo visual que demonstram 

a autonomia dos elementos corpo e/ou rosto em determinadas figurações. 

No percurso da tese, buscámos confirmar a prática do espontâneo sequencial e a manutenção 

do discurso da perícia e da técnica, já superado pela tecnologia. E demonstramos que na fotografia 

espontânea da editoria política a produção de sentido requer um olhar mais amplo, que precisa de 

considerar todos os fatores, as representações, o contexto, o jogo das forças que operam e colaboram 

no complexo do fenómeno. O nosso estudo é um esforço para fortalecer uma teoria da fotografia de 

imprensa, ainda um campo fértil na área dos estudos visuais, principalmente no aspeto da visualidade 

das figurações de corpo, cujo aprofundamento e análise crítica sobre os processos editoriais, e sobre os 

valores-notícia de uma imagem revelaram elementos relevantes para a ética e a deontologia do 

fotojornalismo, especialmente no que toca às questões que abordam as relações de poder na editoria 

política. 
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Introdução 
 

objeto desta tese pode ser encontrado em quase todos os jornais diários do mundo. Ele está 

nas páginas mais importantes dos veículos noticiosos que publicam fotografias. Os 

espontâneos de personagens políticas preenchem os espaços dedicados às informações 

mais relevantes dos veículos impressos e virtuais. Mas as especificidades do fenómeno da figuração de 

corpo no espontâneo político como elemento editorial muitas vezes passam despercebidas aos olhos do 

leitor leigo, que pouco entende como funcionam as câmaras fotográficas e os processos de captação e 

edição do fotojornalismo. Todas as fotos de um político em ação ou reação, que demonstram que o 

registo foi feito sem que o retratado tivesse consciência de que estava a ser fotografado, apenas 

fortalecem a ideia de que a imprensa consegue ser “objetiva”, consegue mostrar a realidade. Por esse 

motivo, na introdução da primeira parte da tese fazemos referência a dois exemplos que demonstram 

diferenças de repercussão que a publicação do corpo-imagem já era capaz de gerar num facto noticioso 

ainda no período analógico. São duas fotografias da editoria de política que causaram impacto nos seus 

países de origem, Portugal e Brasil, e que demonstram, na prática, algumas diferenças relevantes para 

um mapeamento do fenómeno que estamos a investigar.  

O político Mário Soares foi fotografado quando era Presidente da República de Portugal, em 

1986, no seu gabinete, sentado à secretária, concentrado nas suas atividades. Ele parece analisar 

documentos, carrega um par de óculos numa das mãos e há uma bandeira nacional ao seu lado.  

O 
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Figura 1: Mário Soares no gabinete presidencial, fotografado por Alfredo Cunha 

Apenas um único detalhe destoa do imaginário ideal para um chefe de estado na fotografia: um 

dos pés está fora do sapato. O autor da imagem foi o fotojornalista Alfredo Cunha, que na época era o 

fotógrafo oficial da Presidência da República. Ele relatou em entrevistas3 que Soares alertou para que 

não divulgassem essa foto. Mas a sua assessoria não lhe obedeceu e no dia seguinte a imagem estava 

publicada em diversos meios, com repercussão positiva. A foto da figuração de corpo inusitada, que 

demonstrava um momento íntimo e descontraído, fortalecia a ideia de que um homem do poder era 

também uma pessoa normal. Tal imagem tornou-se simbólica e causou empatia popular.  

O segundo exemplo é do político brasileiro Jânio Quadros, publicado num espontâneo que teve 

um efeito contrário. Então Presidente do Brasil, em 1961, Jânio encontrava-se a caminhar e foi 

fotografado com uma figuração em que as suas pernas estavam enviesadas, como se estivessem em 

sentidos opostos.  

                                                           
3 Entrevistas veiculadas na página da Rádio Antena 1, através da rede social Facebook, em 
https://www.facebook.com/272211840658/posts/10154656216400659/ e no site do Jornal de Notícias, acedido em 
http://www.jn.pt/nacional/videos/interior/um-homem-que-viveu-feliz-antigo-fotografo-pessoal-de-soares-5592199.html. 

https://www.facebook.com/272211840658/posts/10154656216400659/
http://www.jn.pt/nacional/videos/interior/um-homem-que-viveu-feliz-antigo-fotografo-pessoal-de-soares-5592199.html
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Figura 2: “Qual o rumo?” a foto das pernas enviesadas de Jânio Quadros, por Erno Schneider 

O autor da imagem, o fotojornalista Erno Schneider, do Jornal do Brasil, foi amplamente elogiado. 

A foto foi publicada dias depois de captada, fora do contexto em que foi flagrada, com o sugestivo título 

“Qual o rumo?”. Segundo a historiadora Ana Maria Mauad (2008), Jânio ficou para sempre associado a 

tal figuração, enrolado nas suas pernas, num desequilíbrio que sugere iminência de queda. Para a autora, 

a imagem demonstra uma ambiguidade física que também marcou a vida política da personagem e 

sintetizava um momento do país. Meses depois Jânio Quadros renunciou. O fotógrafo relatou que foi 

uma foto única, um flagrante, e a pesquisadora analisou que aquela fotografia foi fundamental para 

aumentar o descrédito popular pela personagem (Mauad, 2008).  

Estas duas fotos espontâneas publicadas em editorias da política exemplificam o discurso 

ideológico do espontâneo. Fotos assim, quase sempre, transformam-se em notícia pela força da figuração 

de corpo. A fotografia “Qual o rumo?” ganhou o Prêmio Esso de Jornalismo na categoria Fotografia em 

1962. E por ocasião da morte de Mário Soares, em janeiro de 2017, Alfredo Cunha foi convidado a falar 

sobre a personalidade do ex-presidente em diversos meios de comunicação, tendo destacado a imagem 

de Soares sem o sapato como uma foto da qual se orgulhou muito, porque ali percebia-se a essência 

simples daquele homem que é considerado um marco político em Portugal.  

As imagens de Jânio Quadros e de Mário Soares são fotografias em que os seus protagonistas 

não posaram, são da mesma lógica de captura da imagem, denominadas espontâneos, consideradas 

flagrantes, embora sejam fotografias conceptualmente diferentes. Elas não são de um mesmo tipo de 
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figuração e exigem uma teorização específica, mas não encontrámos uma tipologia que as diferenciasse. 

Embora sejam dois espontâneos, as figurações de corpo dos dois políticos têm características que as 

distinguem em questões estéticas, culturais e em seus valores-notícia.  

A imagem de Mário Soares retrata um momento cujo corpo do retratado está em figuração 

natural, normal a qualquer ser humano. Já a fotografia de Jânio Quadros retrata um momento em que 

um ser humano não consegue manter-se em pé, pois é um movimento involuntário, acontece em frações 

de segundos: um reflexo do corpo, imagem que talvez nem o olho perceba, mas a câmara consegue 

captar. É uma figuração de corpo que só existiu porque o mecanismo de captura de uma máquina 

fotográfica profissional do período analógico já permitia o registo com velocidades que congelavam o 

corpo em movimento. São gestos e expressões do corpo/rosto que são involuntários, instintivos e 

fotografados ainda em andamento, gestos não concretizados, em continuum. Muitas vezes, tais 

figurações de corpo deixam o retratado fora dos padrões estéticos da normalidade e foi o que aconteceu 

com a figuração de Jânio Quadros, mas ninguém duvidou que o corpo do político esteve naquela 

figuração registada. A visualidade da figuração existiu, contudo, a figuração captada é uma posição do 

corpo que não existe na realidade.  

A verdade nem sempre é o que parece ser, e quando um facto se torna notícia, há um processo 

complexo de escolhas na sua produção. O editor do livro Getting the message, John Eldridge, do Glasgow 

University Media Group, demonstra que a construção de uma notícia funciona a partir de pequenos 

elementos que influenciam regularmente o seu conteúdo e os seus resultados, pois a notícia nunca é 

apenas uma “descrição” do facto que aconteceu num determinado momento (Eldridge, 1993). Anthony 

Giddens analisa essa complexidade inerente às escolhas de construção de um relato noticioso, sugerindo 

que, “quando um político convidado emite uma opinião controversa, por exemplo, sobre o estado da 

economia e o que se deveria fazer – este comentário torna-se ‘notícia’ em programas posteriores” 

(Giddens, 2008, p. 464). É possível aplicar o mesmo argumento para a complexidade que ocorre na 

fotografia de imprensa: quando uma imagem de um político, numa determinada figuração de corpo e/ou 

rosto, chama muito à atenção por fatores alheios ao facto, a imagem, muitas vezes, passa a ser alvo de 

análise do leitor, a partir das impressões que suscita, independentemente do facto a que está vinculada. 

Então o corpo e/ou o rosto do sujeito fotografado transforma-se em facto fotográfico. 

A figuração de corpo que altera o conteúdo do facto, do evento, e gera outro facto também é um 

alvo de teorização do nosso estudo, pois carece de uma discussão teórica sob o ponto de vista dos 

processos editoriais e éticos. A foto de Jânio Quadros é um exemplo de como uma imagem pode gerar 

um facto político. O fotojornalista estava no local para a cobertura de um encontro entre dois chefes de 
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estado. Jânio Quadros iria encontrar o então presidente da Argentina Arturo Frondizi, para juntos 

inaugurarem uma ponte entre os dois países. Mas houve um estampido de tiro com um princípio de 

tumulto, o presidente Jânio virou-se rapidamente e o movimento do seu corpo foi registado. Só se soube 

que tal figuração era resultado de uma reação rápida de Jânio no tumulto, através do relato que o 

fotógrafo deu à historiadora anos depois. A figuração anormal flagrada pela câmara foi publicada e 

transformada num facto dias depois, para falar do governo de Jânio Quadros e de situações políticas 

descontextualizadas com o acontecimento que gerou a foto, mas foi a figuração de corpo imortalizada 

na história política da personalidade do ex-presidente (Mauad, 2008; Queler, 2011). 

O historiador Jefferson Queler estudou uma rica iconografia de Jânio Quadros num período de 

pouco mais de uma década da sua carreira política e demonstrou que foram muitas as fotos que 

originaram ilustrações e cartoons do político que suscitaram debates e polémicas. O ex-presidente, em 

muitas fotos analisadas por Queler, aparece com o corpo ou o rosto em descontrolo (inclusive porque 

ele era estrábico). Tais imagens participaram ativamente no debate público, pois roupas, gestos e 

expressões eram explorados na construção da sua imagem como político. Segundo o autor, Jânio 

Quadros foi retratado incontáveis vezes com o rosto descontrolado e o gestual exagerado, e dependia 

muito da legenda e da notícia a sua valorização ou depreciação: “essa caracterização de personagem 

grotesco e efusivo vai acompanhá-lo durante toda a sua carreira política, ora exaltando-o, ora 

desqualificando-o” (Queler, 2011, p. 49). 

As pernas enviesadas flagradas naquela imagem são tão emblemáticas que se transformaram 

num símbolo de desgoverno no Brasil. A figuração é reproduzida em cartoons ou em montagens 

fotográficas, nas quais o corpo de Jânio Quadros é utilizado, mas, no lugar do rosto do ex-presidente, 

outras personagens políticas assumem a face. Os políticos Collor de Melo, Marina Silva, Dilma Rousseff 

e até o atual presidente Jair Bolsonaro4 (publicado numa montagem fotográfica em 16/01/2019), são 

algumas das personagens que foram representadas com a figuração da foto “Qual o rumo?” sempre que 

o momento evidencia uma atuação confusa na política. 

                                                           
4 Foto montagem publicada na revista Veja em 16/01/2019. Retirado de https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2617/ 

https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2617/
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Figura 3: Montagem da figuração captada em “Qual o rumo?” com o rosto de Bolsonaro na Veja 

Essa figuração de corpo atua como a antítese de poder e status: as pernas desarranjadas, a 

postura disforme e a ligação à ideia do desequilíbrio são inevitáveis, pois se nas experiências que temos 

com o nosso próprio corpo, relacionamos as experiências do corpo do outro, sabemos que as pernas 

não se mantêm em pé quando enviesadas. O leitor de um veículo de imprensa quando percebe, 

interpreta, analisa, avalia e julga uma fotografia, constrói significados sobre a personalidade do retratado.  

Destarte, vamos considerar que toda e qualquer figuração de corpo vai ter significado para o 

leitor, pois o sujeito retratado esteve lá, gerou com o seu corpo algum sentido. A fotografia emblemática 

de Jânio Quadros entrou para a biografia da personagem e também para a história de um momento 

político tumultuado do Brasil. Ela consta nas publicações de imprensa que servem como referência 

daquele período, guardada em arquivos públicos, entretanto o contexto da fotografia com o relato de 

captação de um gesto não concretizado não está nestes mesmos arquivos.  

Os exemplos das figurações de corpo de Mário Soares e Jânio Quadros, a análise comparativa 

entre as fotografias e os contextos narrativos em que elas estão envolvidas, as repercussões e os 

processos de visualidade que elas geraram sobre as personagens, demonstram o quanto o fenómeno é 

complexo.  

Nesta primeira parte da tese, vamos explorar a complexidade da imagem, a visualidade cultural 

do espontâneo do fotojornalismo político publicado na imprensa, identificando cada um dos elementos 

que agem enquanto códigos de uma imagem aberta, ambígua e polissémica, como um corpo flagrado 

em movimento. A contextualização do fenómeno, que é um objeto relevante para a Teoria da Fotografia 
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de Imprensa, integrante dos Estudos Culturais e da Cultura Visual em que estamos inseridos, é o principal 

propósito destes três capítulos da primeira parte desta tese. 
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Capítulo 1 
A fotografia de imprensa no contexto da cultura visual 

 

esde o final do século XX, estudiosos de diversas áreas estão empenhados em perceber as 

dimensões culturais que envolvem os processos de visualidade. A vida atual, que congrega 

boa parte da nossa realidade em atividades nos ecrãs dos aparelhos smartphone, tablet, 

notebook e televisão, coloca-nos num caleidoscópio de representações, de significados e de simbologias 

que exigem decodificação todo o tempo. Há teóricos que analisam o quanto a cultura atual é baseada 

muito mais nas imagens que nos rodeiam do que naquilo que aprendemos através da escrita, das ideias 

e das palavras (Mirzoeff, 2003; Jay, 2004; Mitchell, 2006). Esses estudiosos consideram que a 

visualidade que temos sobre determinadas narrativas imagéticas advém da parcela cultural da 

experiência visual, ou seja, o que aprendemos histórica e socialmente recebe forte influência dos 

elementos icónicos inseridos nas narrativas. Esta é a complexidade das imagens, elas não funcionam de 

forma isolada.  

Ler uma imagem, segundo Michel Melot (2015), não é descrever o que se crê que ela exponha, 

de forma simplista, mas “é subir a corrente dos sentidos que lhe foram dados e deduzir os que nós lhe 

damos. Os riscos de erro, de manipulação, sobrevêm aí, onde os laços entre a imagem e o seu (os seus) 

modelos não foram percebidos” (Melot, 2015, p. 19). Nessa perspetiva, a visão que temos sobre algo é 

resultante não só de questões físicas e ideológicas, mas também subjetivas, vinculadas a modos de olhar 

que um fenómeno – que envolve imagens – recebeu ao longo do tempo. Torna-se imperativo, então, 

analisar o que vemos, como e porque o vemos de determinada maneira. A tarefa de analisar a 

interpretação das imagens precisa de considerar o ato da interpretação como um resultado de tensões, 

não só dos significados externos, mas também dos nossos internos processos mentais (Hernández, 

2005; Belting, 2014). 

Nesta investigação foi necessário considerar alguns componentes culturais, com os seus próprios 

códigos para decodificação, que se interconectam e criam discursos diversos quando, reunidos numa 

D 
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imagem, acontece a interação entre corpo, fotojornalismo e poder. Discursos que vão influenciar 

subjetivamente a forma como enxergamos, percebemos, deciframos e decodificamos os elementos de 

uma fotografia que retrata um corpo de uma autoridade política numa notícia. Discursos que interferem 

na visualidade do fenómeno.  

A visão com limites fisiológicos foi ampliada na sua capacidade de perceber o invisível e os 

detalhes tornaram-se visíveis por processos resultantes dos artefactos da máquina fotográfica, que 

captam imagens sequenciais em frações de segundos. A humanidade passou a ver o que antes não era 

visível, como gestos, reações e emoções congelados no continuum de um movimento inacabado. 

Surgiram novas figurações de corpo publicadas em contextos que alteram os seus significados originais. 

O esforço de perceber, identificar, categorizar e analisar, de forma crítica e sistemática, os processos de 

visualidade de determinados elementos – que neste estudo denominaremos como “chaves de 

decodificação” que envolvem as figurações de corpo – é uma tarefa interdisciplinar, que supõe fazer 

interagir áreas que nem sempre dialogam. A intenção deste trabalho é ser uma contribuição para os 

Estudos Visuais que, dentre outros aspetos, se centra em compreender como a cultura visual atua nas 

interações das atividades de interpretar e decifrar imagens.  

 

1.1. Rodeados de imagens 

Vejo fotos por toda a parte, como todo mundo hoje em dia; elas vêm do mundo para mim, sem 

que eu peça; não passam de “imagens”, seu modo de aparição é o tudo-que-for. Todavia, as 

que foram escolhidas, avaliadas, reunidas, em álbuns ou revistas, e que assim passaram pelo 

filtro da cultura, eu constatava que algumas provocavam em mim pequenos júbilos, como se 

estas remetessem a um centro silenciado, um bem erótico ou dilacerante, enterrado em mim 

mesmo (por mais bem-comportado que aparentemente fosse o tema); e que outras, ao contrário, 

me eram totalmente indiferentes. (Barthes, 1984, p. 31) 

Da obra A câmara clara, o trecho acima reflete o quanto uma imagem nos sensibiliza ou não, a 

partir da interpretação que fazemos dela. Pela própria etimologia, imagem evoca a magia do processo 

de ver, imaginar, recordar algo que é representado. A magia do visível em evocar o invisível. Mas há 

muitas subjetividades envolvidas. Nem sempre os códigos da decifração de uma imagem estão no campo 

do visível. É necessário, em determinados fenómenos da imagem, mergulhar num exercício de 

elucidação dos códigos invisíveis do visível.  

As imagens movimentam ações e reações, podem fazer mágicas, como provocar a benevolência, 

como, por exemplo, no resultado da divulgação de cenas gravadas numa catástrofe em emissoras de 

televisão, que desencadeiam a solidariedade de pessoas de diversos países, que se sentem impelidas a 
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ajudar os desabrigados; ou podem provocar violência, com reações que aterrorizam, como no exemplo 

dos atentados em Paris, após a publicação da imagem do profeta Maomé no jornal Charlie Hebdo, em 

7 de janeiro de 2015. Uma imagem que ousou desafiar uma regra inalterada dos muçulmanos de não 

representar de forma alguma a sua maior autoridade religiosa. 

Quer as imagens tenham um efeito de alívio ou venham a provocar selvageria, maravilhem ou 

enfeiticem, sejam manuais ou mecânicas, fixas, animadas, em preto e branco, em cores, mudas 

ou falantes – é um facto comprovado, desde há dezenas de milhares de anos, que elas fazem 

agir e reagir. (Debray, 1993, p. 15)     

Pelos efeitos provocados pela imagem, de ação e reação, de movimentar afetos e ódio, elas 

passaram a merecer um olhar interdisciplinar. Valores foram alterados pelas imagens nos últimos 100 

anos e diversas áreas, como a Antropologia, a Sociologia, a História, a Arte (entre outras), já não 

conseguiam manter discursos solitários sobre os fenómenos imagéticos.  

As imagens foram a segunda forma humana de manifestar ideias, depois da oralidade. Antes da 

criação dos alfabetos, que nada mais são do que formas arbitrárias de representar o som das palavras, 

já eram as imagens que registavam as experiências da humanidade. O aparecimento de representações 

por figuras, dizem os estudiosos da Antropologia, está ligado ao desenvolvimento da linguagem. As 

consideradas primeiras imagens humanas mostram formas simples (riscos, pontos e traços), datados 

há mais de 77 mil anos, encontradas na gruta de Blombos, na África do Sul. Embora não pertençam a 

nenhum tipo de alfabeto, elas sinalizam abstrações em figurações. A escrita só surgiu há menos de 10 

mil anos, o que significa dizer que a visualidade das imagens acompanhou o homem por dezenas de 

milhares de anos como única forma de abstração registada em suportes.  

A origem da imagem não tem de ser procurada no decorrer dos séculos. Ela está sempre em 

nós. Uma forma torna-se imagem desde que é observada, fazendo logo surgir associações de 

memória. Mas estas associações são incontáveis, frágeis e efêmeras. A língua vem 

habitualmente dar-lhes nome, estabilizando assim a relação. (Melot, 2015, p. 23)  

As abstrações mais elaboradas em forma de desenhos que foram encontradas nas cavernas, e 

datam de 30 mil a 15 mil anos, revelam cenas quotidianas e já traziam o corpo representado, de homens 

que manuseavam lanças na caça dos animais, de mulheres capazes de gerar uma nova vida, de grupos 

humanos reunidos a adorar alguma divindade.  

A imagem – primeiramente esculpida; em seguida, pintada – é, na origem e por função, 

mediadora entre os vivos e os mortos, os seres humanos e os deuses; entre uma comunidade 
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e uma cosmologia; entre uma sociedade de sujeitos visíveis e a sociedade das forças invisíveis 

que os subjugam. (Debray, 1993, p. 33) 

A importância da imagem nos fenómenos ligados aos aspetos funerários e religiosos, que sempre 

permearam a busca do homem pela imortalidade, levaram civilizações antigas a criar a primeira 

manifestação de uma idolatria (o culto às imagens) que perdurou por milhares de anos. A Era da Idolatria, 

na Antiguidade, foi marcada pelas manifestações ideológicas das antigas religiões politeístas, pródigas 

em imagens, com esculturas de deuses diversos, máscaras mortuárias e artefactos decorativos, cujas 

narrativas representavam as suas crenças, os seus medos, as suas vivências, muitas vezes relacionadas 

com o corpo, tão finito, frágil e mortal. Num paradoxo, muitas civilizações deram aos seus deuses corpos 

que misturavam características humanas com animais, com os astros celestes ou com elementos 

sobrenaturais. Através da imagem, o humano deu poderes divinos a seres cultuados, cujos 

representantes terrenos estabeleciam regras sociais e políticas. Tais representantes, os governantes, 

também buscaram na imagem a sua imortalidade representativa. Os faraós, os reis e os imperadores, 

souberam utilizar-se das suas imagens, em bustos, em estátuas, em painéis. Eram adorados, honrados 

e respeitados.  

Essa reserva de poder contida na imagem arcaica, ou esse suplemento de majestade que ela 

era suscetível de trazer para o indivíduo – e por um espaço de tempo bastante longo porque a 

imagem resiste – fez imediatamente da representação um privilégio social e um perigo público. 

Não se pode distribuir levianamente honras visuais porque o retrato individual implica em sérias 

consequências. (Debray, 1993, p. 26) 

Com o passar do tempo, a humanidade sentiu a necessidade de se organizar nos espaços, de 

se comunicar de forma mais assertiva, de garantir que a experiência fosse passada entre as gerações, e 

isso fez surgir imagens que tinham duas funções distintas: servir como analogia e como código. O ser 

humano criou os símbolos, desenhos ainda mais elaborados, que adquiriram valores mais convencionais. 

Mais ainda assim as imagens detinham um nível de abstração que não permitia uma comunicação única. 

A significação da imagem é tão ampla, que, por este motivo, ela é considerada polissémica, com vários 

significados ao mesmo tempo. Ou, ainda, com trocas simbólicas de uma cultura para outra, de uma 

época para outra, de modo que decifrar uma imagem vai exigir conhecer as muitas chaves de 

decodificação. Resolver estas questões levou diversas civilizações a criar formas mais estruturadas de 

imagens, que originaram ideogramas e alfabetos. 

A imagem está continuamente em tensão entre dois pólos: um pode ser chamado a analogia, 

que assenta na relação sensível com aquilo que ela representa (de que a semelhança é o mais 
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evidente); o outro é o código, tudo aquilo que lhe associa uma significação de modo mais ou 

menos arbitrário, e de que é preciso ter a chave. (Melot, 2015, p. 24)  

Os alfabetos são imagens-traços que representam códigos convencionais, arbitrários, para 

designar sons. Baseados na convenção, os códigos permitem que as imagens se tornem unívocas. Num 

alfabeto, o código tende a ser mais fechado, ter significado mais definido, o que facilita a decodificação. 

Assim, foi possível a rutura entre imagem sem código, baseada apenas na analogia, e os alfabetos, 

imagem-traço convencional, cujos códigos deram origem à escrita. Entretanto, mesmo com os alfabetos, 

tanto arbitrários nas suas letras, quanto os ideogramas chineses ou glifos maias, com as suas 

abstrações, apontam para a existência de uma tensão contínua entre analogia e código. É preciso 

conhecer questões culturais de uma sociedade para compreender o que significam os seus textos dentro 

de um contexto. 

Mas a imagem sem um código convencional, baseada apenas na analogia e nas abstrações, 

exige sempre um processo de decodificação mais complexo do que a interpretação textual. A chave a 

que Melot (2015) se refere, na compreensão de que uma imagem aberta (sem um código convencional), 

pode demandar diversos códigos. E neste ponto, façamos uma observação elucidativa específica para o 

fenómeno da fotografia de um representante político publicado na imprensa, cujo corpo está numa 

figuração fora dos padrões estéticos da normalidade emocional, regulada por questões culturais da 

sociedade. Esse é um exemplo de um fenómeno imagético, duma imagem sem código convencional, 

que a decifração vai exigir várias “chaves” envolvidas na decodificação. Chaves de que um leitor comum 

pode não dispor no seu arcabouço intelectual, para fazê-las funcionar em conjunto no processo 

interpretativo. 

Para Vilém Flusser, a ambiguidade das imagens na idolatria da Antiguidade levou a humanidade 

a valorizar cada vez mais as ideias e as palavras. Dezenas de milénios se passaram até que tivéssemos 

aprendido a tornar transparentes as imagens, a “explicá-las” (Flusser, 2008, p. 16). A convencionalidade 

das palavras era uma marca de superioridade frente às imagens. Assim, ainda no final da Idade Antiga, 

iniciava-se a crescente valorização do texto, a Era da Textolatria. Os documentos escritos serviram para 

mapear a vida humana. As “verdades” estavam nas escrituras. 

Textos são séries de conceitos, ábacos, colares. Os fios que ordenam os conceitos (por exemplo, 

a sintaxe, as regras matemáticas e lógicas) são frutos de convenção. Os textos representam 

cenas imaginadas assim como as cenas representam a circunstância palpável. O universo 

mediado pelos textos, tal universo contável, é ordenado conforme os fios do texto. E mais de três 

mil anos se passaram até que tivéssemos ‘descoberto’ este facto, até que tivéssemos aprendido 

a ordem das descobertas no universo pelas ciências da natureza. É projeção da linearidade 



28 
 

lógico-matemática dos seus textos, que o pensamento científico concebe conforme a estrutura 

dos seus textos assim como o pensamento pré-histórico imaginava conforme a estrutura das 

suas imagens. (Flusser, 2008, p. 17) 

A teoria da imagem de Platão fez uma crítica radical, reduzindo a imagem a uma simples 

aparência, a uma sombra, em que ele confere à imagem uma existência autónoma e a despoja do seu 

corpo imaginário, o do modelo que ela pretende substituir. Os monoteístas aderiram a tal teoria, 

instituindo um Deus único que representação alguma poderia substituir, não tanto porque ele é único, 

mas porque ele é total, universal, omnipotente e onipresente (Melot, 2015). Assim, a era dos 

monoteísmos proibiu adoração à imagem de Deus. O Islão foi firme e não admitiu exceção. Mas no 

Ocidente, com o Cristianismo florescendo na Idade Média, a imagem sacra ganhava destaque como 

forma de evangelizar. A ideia de um Cristo incarnado que deixou sua imagem no Santo Sudário, o manto 

que cobriu o seu corpo, um índice que é cultuado como prova de materialidade, e de uma mãe, a Virgem 

santificada, visitada por anjos, possibilitaram as suas representações nos painéis, nos tetos pintados nos 

templos e nas esculturas. O surgimento dos homens santificados e as suas histórias também foram 

acolhidas em narrativas visuais pela Igreja Cristã.  

Reconhecia-se à imagem uma virtude educativa, (é a escrita dos iletrados), mais pelos 

sentimentos que inspira do que pelas verdades que esconde, e uma virtude decorativa, um 

acompanhamento indispensável da liturgia. Esta dimensão, que mais tarde se chamaria estética, 

podia desprender-se da imagem dessacralizada. (Melot, 2015, p. 34)  

Os governos do Ocidente também buscaram representar os rostos das figuras sacras em 

moedas. Os temas do Cristianismo tornavam os ambientes cheios de devoção e passaram a fazer parte 

das casas dos poderosos. Embora o surgimento do Protestantismo, no século XVI, reforçasse a questão 

da importância das escrituras, dos textos e uma recusa do uso de imagens, as transições no simbólico 

aconteceram e os aristocratas passaram a utilizar as suas figurações de corpo e rosto nas moedas e nos 

retratos.  

As artes plásticas foram-se desenvolvendo e os artefactos ganharam imagens cujas técnicas 

buscavam reproduzir as visões de mundo. Na Grécia antiga, a arte era relacionada com a técnica; 

pintores e escultores eram considerados trabalhadores manuais ou operários. Na Idade Média tal ideia 

permaneceu, vinculada à necessidade da igreja de catequizar, mas os pintores habilidosos em 

harmonizar luz e sombra, traços e formas, deixaram as suas marcas nos quadros encomendados. 

O Renascimento deu dignidade à profissão de artista. A cosmovisão que alterou o sentido 

ideológico do mundo teocrático para uma perceção mais antropocêntrica possibilitou novos temas na 
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pintura, possibilitou pintar por prazer, fundou a estética. No século XVII, a arte passou a ser entendida 

como um género relacionado com a produção do belo. A criação da câmara escura, que, através de um 

orifício numa caixa preta, possibilitava ver o exterior tal qual ele se manifestava na frente daquele objeto, 

fez os pintores buscarem cada vez mais a semelhança na reprodução do real. As pinturas também 

serviram para narrar feitos históricos, criaram narrativas simbólicas, que integraram identidades 

nacionais, passaram a fazer parte das ilustrações dos livros didáticos, como o quadro A liberdade guiando 

o povo do pintor francês Eugène Delacroix, em 1830, representando a Revolução Francesa ou a pintura 

Independência ou morte, do artista brasileiro Pedro Américo, representando o momento oficial da 

fundação do Brasil (Debray, 1993; Flores, 2011; Melot, 2015).  

Já com o status de arte, cuja técnica e habilidade diferenciada criaram escolas e movimentos 

diversos, a pintura sofreu sobressaltos com a chegada da fotografia, mas passou pelo processo 

transformador e libertador das vanguardas. Já a fotografia, pela condição tecnológica, continuou 

perseguindo o princípio da semelhança.  

Depois da invenção da fotografia, no século XIX, as tecno-imagens passaram a acompanhar os 

textos, num primeiro momento para ilustrá-los, com uma eficácia, e de tal forma, que não demorou muito 

e ganharam status de linguagens próprias, como o cinema, a televisão e o vídeo. Essas tecno-imagens 

passaram a ser janelas para diversas narrativas. As produções de Hollywood espalharam a cultura 

americana nos cinemas do mundo, e em contrapartida, surgiram os movimentos autorais em diversos 

países, com a habilidade de transcender contextos culturais específicos e mostrar ostensivamente o que 

não poderia ser facilmente dito ou descrito. Ficção e documentalismo ganharam movimento, som e 

cores. 

O século XX, na opinião de Vilém Flusser, vivenciou um retorno à Era da Idolatria. Para o autor, 

as tecno-imagens são códigos que traduzem eventos, situações e processos em cenas. Elas têm o 

propósito de representar o mundo, de serem “mapas” do mundo, mas Flusser (2008) alertava, já na 

década de 1980, que o homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passou a viver 

o mundo em função das imagens. O ser humano cessou de decifrar as cenas da imagem como 

significados do mundo, e na opinião dele, o mundo está a ser vivenciado como um conjunto de cenas. A 

propósito desta inversão o autor apresentou o seu conceito de idolatria: “Podemos observar hoje, de que 

forma se processa a ‘magicização’ da vida: imagens técnicas (produzidas por aparelhos), atualmente 

omnipresentes, ilustram a inversão da função imagética e ‘remagicizam’ a vida” (Flusser, 2008, p. 29). 

No início do século XXI, a inversão imagética intensificou-se com o advento da fotografia digital, 

pois qualquer indivíduo, habilidoso ou não, se tornou um produtor de imagens estáticas e cinéticas, a 
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partir dos smartphones e do registo de toda e qualquer vivência do quotidiano. A imagem representa, 

em muitos aspetos, de forma fiel, o que os olhos veem. As palavras deixam brechas que só a criatividade 

e a imaginação conseguem preencher. A compreensão de diversos assuntos é muito mais fácil quando 

se associam palavras a imagens, por isso livros didáticos, publicações científicas e o próprio jornalismo, 

encontraram na imagem um forte “argumento”. Ao invés de imaginar palavras soltas, diversas 

explicações associadas às imagens, formam um ciclo de associações que se complementam (Flusser, 

2008; Joly, 2005).  

Para Susan Sontag, uma imagem é um fragmento que tem peso moral e emocional diferente, a 

depender do lugar em que se insere. Uma mesma foto, de um homem com uma arma, publicada num 

jornal, ou nos arquivos de uma delegacia, ou numa exposição de arte, tem sentidos diferentes. A imagem 

muda de acordo com o contexto em que é vista. A mesma regra pode então ser aplicada a uma imagem 

de uma pessoa desfigurada, numa galeria de arte, num álbum de família ou numa newsmagazine 

respeitada internacionalmente. Diferentes situações dão à mesma imagem significados diversos e, para 

a autora, “a presença e a proliferação das imagens contribuem para a erosão da própria noção de 

significado, para esse loteamento da verdade em verdades relativas, que é tido como algo fora da dúvida 

pela moderna consciência liberal” (Sontag, 2004, p. 122). 

Assim, estamos rodeados de imagens, que parecem resistir às análises e são capazes de 

produzir toda a sorte de discursos gaguejantes e desarticulados, e para muitos teóricos as imagens não 

descartam a descrição ou explicação textual, mas acrescentam um nível de realidade que as palavras 

não atingem (Barthes, 1984; Sontag, 2004; Joly, 2005). De acordo com Martine Joly, “Barthes mostrou 

que em toda a imagem (cinema, televisão, publicidade, bandas desenhadas, foto de imprensa, etc.) a 

linguagem verbal duplica a substância visual e mantém então, em quase todos os casos, uma relação 

estrutural com a mensagem visual” (Joly, 2005, p. 29). 

É ingénuo desconsiderar o fotojornalismo fora do contexto que Flusser (2008) denomina como 

Nova Era da Idolatria. E se a realidade da idolatria é uma profusão de imagens que o leitor é, a todo o 

tempo, convidado a olhar mas nem sempre consegue perceber, interpretar, analisar, a fotografia de 

imprensa, mesmo aquela que prescinde de textos que a acompanhem, precisa de chamar a atenção 

sobre si mesma para se destacar no contexto da quantidade de informação visual deste período em que 

vivemos.  

Neste aspeto estético, o fotojornalismo busca “remagicizar” o facto. O discurso do momento 

decisivo ou da foto única, fortalece a ideia de uma estética da realidade. Uma única foto, um único 

instante congelado, transformado em momento decisivo, que consegue expressar todo o significado de 
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um evento, ela é uma imagem que precisa de conter um ou mais sentidos que a diferenciem. Por este 

motivo, para Madalena Oliveira, a realidade recebe do fotojornalismo uma abordagem estética tão 

significativa: “Informar através da fotografia de imprensa significa mediatizar um facto real, mas, com 

efeito, não apenas isso. A ligação entre a fotografia e o jornalismo está, quiçá desde sempre, marcada 

pela tentação de uma abordagem estética da realidade, uma espécie de mise en forme dos factos” 

(Oliveira, 2011, p. 277).  

Os nossos olhos estão saturados de imagens que se impõem, e quando Barthes diz que elas, as 

imagens, vêm do mundo “sem que ele peça” (Barthes, 1984, p. 31), sem que tenhamos nenhum 

controle, a sua afirmação é corroborada por Susan Sontag, ao analisar que existe à nossa volta uma 

infinidade de imagens que solicitam a nossa atenção. Para a autora, essa quantidade de imagens 

constitui-se num desafio, no sentido de observarmos os fenómenos intrínsecos a alguns tipos de 

fotografias. Nas suas reflexões, Sontag diz que, desde 1836, quando o invento da fotografia foi anunciado 

e com a sua popularização, praticamente tudo foi fotografado. E ao ensinar-nos um novo código visual, 

a fotografia modifica e amplia as nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos direito 

de observar. E, conclui a autora, que as novas imagens proporcionadas pela fotografia “constituem uma 

gramática e, mais importante ainda, uma ética de ver” (Sontag, 2004, p. 13). 

 

1.2. O paradigma do visível na fotografia de imprensa 

“Deixe que a natureza plasme o que a natureza fez” era a frase utilizada no anúncio sobre o 

daguerreótipo, quando a fotografia foi patenteada e aberta ao público (Fontcuberta, 2010, p. 20). Nascida 

da ideia de não intervenção humana, a fotografia sustentou, por algum tempo, a falsa premissa de que 

a verdade ali estava. A câmara escura é um artefacto que não sofre manipulação, capta a imagem do 

objeto tal qual ele se apresenta diante da lente.  

Para Belting, o desejo de reproduções autênticas foi há muito satisfeito por processos técnicos 

anónimos que, ao dispensarem da intervenção humana, prescindem ainda deste olhar, que só poderia 

ser um olhar do espectador (alguém que vê e interpreta e assim, reproduz, como na pintura e no 

desenho).  

Em vez da habitual mimese, exigia-se uma garantia técnica de semelhança. A falta de confiança 

na fiabilidade das imagens, e consequentemente também a sua eficácia, constituiu o impulso 

antropológico para a invenção e a descoberta de técnicas imaginais que não podem errar porque 

são caracterizadas por procedimentos automáticos. (Belting, 2014, p. 57)  
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Assim a fotografia respondeu a um anseio humano pela reprodução credível. Ao traçar um 

percurso histórico das teorias sobre a fotografia, Philippe Dubois fala da ingenuidade inicial com que a 

imagem fotográfica foi tratada, um discurso da mimese, em que o efeito de realidade era ligado à imagem 

fotográfica, atribuído à semelhança existente entre a foto e o seu referente, num discurso da fotografia 

como um espelho do mundo. O autor diz que tal discurso de mimese perdurou por todo o século XIX, 

em que a fotografia era considerada como a “imitação mais perfeita da realidade” (Dubois, 1986, p. 22).  

A sua natureza técnica era incontestável, em que um artefacto mecânico age por efeito da física, 

da ótica e da química, e fazia aparecer uma imagem sem que a mão do técnico fizesse intervenções 

diretamente. Os processos evidenciavam o automatismo da sua génese, na qual a necessidade de “ver 

para crer” foi satisfeita pelo senso comum. Transformada em documento, a imagem fotográfica foi aceite 

em diversos setores importantes, como os tribunais, quando são produzidas por peritos. A polícia técnica, 

por exemplo, começou a atuar com fotografia em 1888, quando Alphonse Bertillon, no serviço de 

identificação da Chefatura de Polícia de Paris, começa a fotografar os delinquentes de uma forma 

pragmática: de frente e de perfil, e escreveu um manual, La photographie judiciaire, em 1890, com todos 

os detalhes de como registar um rosto para que ele seja reconhecido em circunstâncias outras do próprio 

rosto, como com barbas, outro corte de cabelo, etc. (Rouillé, 2009, p. 86). Desde então, a câmara 

fotográfica tem sido sempre um artefacto importante para as áreas policiais e militares, com seus peritos, 

nos registos de detalhes, que depois passam a ser constituintes de processos judiciais e aceites por 

juízes.  

Na ciência, o uso das câmaras em conjunto com microscópios, ou com telescópios, ampliou 

consideravelmente o conhecimento do mundo, com os registos de partículas invisíveis aos olhos, ou 

dentro de um corpo humano, ou ainda de astros celestes, distantes demais para que o homem possa 

averiguar sem a ajuda das lentes que os aproximam e das câmaras que os aprisionam para posterior 

análise dessa realidade distante. Segundo André Rouillé (2009), o que sustenta a crença na exatidão e 

verdade, que torna a fotografia um instrumento documental em alguns setores sociais, é a mecanização 

da mimese. Na fotografia analógica, as propriedades químicas da impressão, as propriedades físicas da 

câmara, as propriedades óticas da câmara escura, juntas, renovavam a crença na imitação. Para Rouillé, 

“a mecanização, o registo, a impressão, todavia, são fatores de verdade apenas em virtude da crença 

moderna que deseja que a verdade cresça à medida que diminua a cota do homem na imagem” (Rouillé, 

2009, p. 64). 

O discurso da verdade da mecanização da imagem transpôs-se para a imprensa que carregava 

uma imagem informativa. Produzida pelo aparato técnico, a tecno-imagem passou então a carregar um 
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elemento de representação direta, capaz de a tornar prova testemunhal, como se o signo natural e visível 

merecesse mais crédito do que o relato escrito (Belting, 2014). A imagem fotográfica era percebida como 

um espelho do real. Ela atestava a existência daquilo que mostrava por ser ainda um vestígio: indício da 

luz que foi rebatida do objeto ao fundo da câmara escura. Havia um objeto, havia luz, a partir de fotões 

de luz fez-se o reflexo, o objeto refletido foi levado pelos fotões pela objetiva e sensibilizou o filme.   

Para Martine Joly, a ideia de “verdade” é uma das mais repetidas da imagem: “é mesmo uma 

das expetativas mais espetaculares e mais ambíguas, porque o sentimento de verdade pode estar com 

efeito estreitamente associado tanto ao visível (‘ver para crer’), como ao invisível (‘o essencial é invisível 

para os olhos’)” (Joly, 2003, p. 121). A autora afirma que a função da imagem é a de evocar, de significar 

outra coisa que não ela própria, utilizando o processo da semelhança. A imagem é signo pela função de 

representação, e a semelhança é o seu princípio de funcionamento. Afastada da arte e aproximada da 

ciência, o discurso mimético da fotografia plantou o que seria a semente ideal para o fotodocumentalismo 

e o fotojornalismo. O credível da fotografia servia o propósito do discurso ideológico de uma atividade 

objetiva e imparcial, também de um período iluminista, científico e positivista. O mundo era tomado pelos 

aparelhos que produziam imagens do que antes o homem nunca tinha visto. Cientistas que descobriam, 

nas imagens dos aparelhos técnicos, uma verdade do mundo, que fortalecia a ciência e o positivismo.   

Dubois (1986) relata que houve reações contra esse ilusionismo do espelho fotográfico no início 

do século XX, embora ele perdurasse em muitos ambientes. O surgimento de sistemas de vigilância; de 

arquivos fotográficos de delinquentes; da utilização de fotos para acompanhar os documentos de 

identificação do cidadão, são alguns dos exemplos práticos da fotografia documental que fortaleceram a 

ideia de que algumas imagens são como espelho do real. Mas segundo Dubois, os teóricos da 

comunicação procuraram demonstrar que a imagem fotográfica não é um espelho neutro, mas “um 

instrumento de transposição, de análise, de interpretação e até de transformação do real”, como uma 

língua que necessita de decodificação (Dubois, 1986, p. 20). Entretanto, esse discurso não conseguiu 

retirar a magia da produção de uma imagem por um aparelho técnico. A fotografia de imprensa continuou 

a ter muita credibilidade, principalmente nos espontâneos. Dubois fala sobre a questão do índice 

fotográfico na fotografia analógica, algo do referente que permanece na imagem, no processo de 

verossimilhança, capaz de conservar um traço do passado que torna a imagem fotográfica um objeto 

importante, com a capacidade de revelar “algo” que existiu em frente a uma objetiva, uma prova da sua 

existência, importante como documento histórico, independentemente de todas as manipulações e 

alterações.  
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Barthes escreveu, ainda no período analógico, “o que a fotografia reproduz ao infinito só ocorreu 

uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente” (Barthes, 

1984, p. 13), pois a fração de segundo, congelada na imagem, não retorna no tempo. O ato de registo 

de uma imagem nunca se repete, por mais que o fotógrafo fizesse diversos fotogramas do mesmo tema. 

Também disse o autor que “toda a fotografia é um certificado de presença” (Barthes, 1984, p. 129) e 

que “(…) na fotografia jamais posso negar que a coisa esteve lá” (Barthes, 1984, p. 115). Há algo 

necessariamente real, na fotografia analógica, que foi colocado diante da objetiva, sem o qual não haveria 

fotografia. E esse é o noema da fotografia, o facto de algo ter sido registado no passado. Algo que 

realmente existiu. Denominado pelo autor como o “noema isso-foi” da fotografia, a certeza de que se 

algo esteve lá, se existiu, é o atestado de credibilidade que o discurso do espontâneo tomou para si no 

fotojornalismo. Uma espécie de prova, um testemunho ao relato de um repórter e serviu ao objetivo da 

fotografia de imprensa como um atestado documental de um facto, capaz de influenciar a opinião do 

leitor. Sobre a influência da imagem, Joly diz: 

O seu poder de persuasão seria tal que ela poderia levar ao pior em cada um de nós, mais 

eficazmente do que a palavra, mais do que o livro, mais do que o exemplo, mais do que a 

educação, mais do que o determinismo social, mais do que tudo. (Joly, 2005, p. 118) 

Para a autora, há um medo que a imagem suscita, porque do dizer ao ver há uma grande 

diferença. Acreditamos muito no que vemos nas imagens. Joly escreve, ainda no período da fotografia 

analógica, que as imagens fabricadas imitam mais ou menos corretamente um modelo, mas, no caso 

de fotografias, principalmente as fotografias de imprensa, “dão a ilusão de tanta perfeição, de ser a 

própria realidade, que podem tornar-se ‘virtuais’ sem, todavia, o serem” (Joly, 1994, p. 39). A autora 

afirma que nos discursos jornalísticos produzidos sobre as imagens, “a sua interpretação se inscreve 

sempre no regime do ‘acreditar’, ainda que variado, alimentado pela memória e pela estereotipia e que 

a educação deve ter em conta” (Joly, 2003, p. 15). 

Joly afirma que as fotografias são signos analógicos, não pelo sistema da época, mas no sentido 

de análogos perfeitos do real, por isso chamados de ícone, pois imitam o real, ainda que na atualidade 

exista a possibilidade da manipulação, ela, a fotografia, consegue imitar o real. E esse credível intrínseco 

à fotografia de imprensa é um elemento que aciona mecanismos importantes no processo de 

decodificação de um leitor, quando analisa uma figuração de corpo de um político publicada num 

conceituado veículo de comunicação.  
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1.3. A historicidade intrínseca à visualidade dos espontâneos na imprensa 

O início do fotojornalismo foi fundamentado em géneros realistas, que mais tarde saíram do 

reino da verdade para um reino do credível, segundo Sousa (2000b). A própria criação do 

fotodocumentalismo fortalece a discussão de realismo, frente aos debates teóricos sobre o ponto de 

vista, a perspetiva e outras formas de manipulação, antes mesmo da edição.  

John Mraz (2018) atenta para o facto de o fotojornalista, quase sempre, precisar de trabalhar 

dentro de um contexto que restringe as suas oportunidades de se expressar: a posição política e 

económica do seu empregador, o número de eventos que ele precisa de cobrir e as limitações no aparato 

técnico que ele recebe para trabalhar. A sua possibilidade de desenvolver o seu próprio assunto e tema 

também é inibida. Para Mraz, sempre haverá uma sobreposição dos géneros, e as fotografias podem 

pertencer a diferentes grupos, dependendo da análise realizada. Mas o autor afirma que “o fotojornalismo 

tem uma relação fundamental com o que chamamos de fotografia documental” (Mraz, 2018, p. 8). 

Então, ainda que não seja fotodocumentalismo, no sentido profissional, a foto publicada na imprensa 

atua como documento do real. Sobre essa diferença, Sousa conceituou fotojornalismo em dois sentidos:  

No sentido lato, entendo por fotojornalismo a atividade de realização de fotografias informativas, 

interpretativas, documentais ou “ilustrativas” para a imprensa ou outros projetos editoriais 

ligados à produção de informação da atualidade. Nesse sentido, a atividade caracteriza-se mais 

pela finalidade, pela intenção, e não pelo produto, este pode estender-se das spot news 

(fotografias únicas que condensam uma representação de um acontecimento e um seu 

significado) às reportagens mais elaboradas e planeadas, do fotodocumentalismo às fotos 

“ilustrativas” e às features photos (fotografias de situações peculiares encontradas pelos 

fotojornalistas nas suas deambulações). No sentido restrito, entendo por fotojornalismo a 

atividade que pode visar informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, esclarecer, ou 

marcar pontos de vista (“opinar”) através da fotografia de acontecimentos e da cobertura de 

assuntos de interesse jornalístico. (Sousa, 2000b, p. 12) 

As diferenças que Sousa encontrou entre o fotojornalismo e o fotodocumentalismo estão 

presentes mais pela rotina produtiva do que pelo produto. Para Sousa, um fotojornalista raramente sabe 

com exatidão o que vai fotografar, como o fará, que condições vai encontrar no dia a dia e nas pautas 

designadas pelos editores na redação. O tempo do fotógrafo de imprensa é cronometrado, ele trabalha 

com um roteiro pré-programado que se encerra no fechamento das edições, ou com os limites da 

velocidade de publicação, seja no papel ou nas páginas virtuais do seu veículo. Ele precisa de soluções 

rápidas para coberturas do factual. Já um fotodocumentalista trabalha com projetos, em que existe uma 

pesquisa anterior que o prepara com um conhecimento prévio sobre o tema e o contexto, quais as 

abordagens possíveis e também as soluções, caso algo não transcorra conforme o planeado. Essas 
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diferenças na rotina produtiva possibilitam ao fotodocumentalista produzir um material mais atemporal, 

mais reflexivo e autoral (Sousa, 2000b).  

Mraz, que é especializado em estudos históricos sobre o fotojornalismo, escreve no Dossiê sobre 

fotografia, cultura visual e história, que o campo do fotojornalismo é amplo e variado. Antes, no período 

analógico, ele diz que uma consideração básica sobre o género da fotografia a ser analisado era o destino 

que ela teria, para qual tipo de publicação as imagens eram feitas. Um fotógrafo de imprensa, que tirava 

fotos para um periódico diário, estava vinculado à necessidade de fornecer informações encapsuladas 

numa imagem. Fotojornalistas que publicavam em newsmagazine estavam mais afastados de eventos 

imediatos; as suas fotos, muitas vezes, faziam parte de reportagens com maior profundidade e múltiplas 

imagens, devido à necessidade de construir uma narrativa, mas não era fotodocumentalismo. A forma 

de trabalho gerava até um certo preconceito na própria categoria profissional. Nos anos 1930, um 

fotógrafo de imprensa era um termo empregado para aqueles que trabalhavam na imprensa diária e o 

termo fotojornalista era para designar um fotógrafo de uma newsmagazine. Um fotojornalista não gostava 

de ser confundido com um fotógrafo de imprensa, porque conceptualmente, seus trabalhos eram bem 

diferentes (Mraz, 2018, p. 12). Assim, os fotojornalistas teriam mais autonomia sobre os projetos 

desenvolvidos, maior possibilidade de intervenção na cobertura, mais controle sobre os resultados do 

que produziam, do que um fotógrafo de imprensa. Ele ainda classifica o fotoensaísta como um fotógrafo 

de publicações periódicas que trabalha com temas humanos, com muita autonomia, diferente da 

cobertura da realidade, com pouca chance de fotografias autorais.  

A reportagem envolve a cobertura de um evento de notícias, ou no mínimo de um evento “ao 

vivo”. Assim, em termos gerais, poderíamos dizer que a reportagem tem sua fonte no mundo, 

na “realidade”. Um ensaio, pelo contrário, tende a se originar na mente do fotógrafo e no 

interesse de explorar uma ideia que existia antes de explorar o ato fotográfico. Um ensaio pode 

ser algo “ao vivo”, mas distingue-se das reportagens pela extensão em que o conceitual do 

fotógrafo tem destaque na comunicação de informações sobre um evento. (Mraz, 2018, p. 13) 

Mas nada impedia que fotógrafos de imprensa produzissem trabalhos autorais e diferenciados 

no dia a dia. Com relação ao produto, tanto fotógrafos de imprensa quanto fotojornalistas, fotoensaístas 

ou fotodocumentalistas podem produzir espontâneos, porque a fotografia sem pose é um produto, um 

resultado na produção fotográfica, capaz de suprir os mais diversos géneros do factual. O espontâneo 

então não é um género, mas um conceito, um estilo de produção de uma fotografia, que se encontra 

publicado na imprensa diária, periódica ou atemporal e que, no processo de captação, na sua produção, 

resulta numa foto única. Sousa (2002) resume o momento único como uma ação, um gesto, uma 

expressão do fotografado, ou ainda uma combinação de elementos ao fundo, que, sem suplantarem o 
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motivo principal, na altura ajudam a compreender o que está em causa, como a imagem-símbolo do 

acontecimento. 

Fotojornalistas importantes do período analógico, como Erich Salomon, Henri Cartier-Bresson, 

Robert Capa e tantos outros, detinham a perícia e a técnica ao manusear o aparato, somadas com a 

sensibilidade para criar resultados estéticos que os destacaram e que credenciavam o espontâneo 

(enquanto produto) a tornar-se a base do fotojornalismo factual.  

Ainda que o resultado da qualidade dos trabalhos fosse diverso e visível, ainda que as rotinas 

produtivas tivessem as suas especificidades no campo profissional, o espontâneo era e é um 

produto comum a todos os profissionais que buscavam e buscam o credível. Palavras como 

“objetividade”, “imparcialidade”, “exatidão” e “veracidade” no jornalismo foram fortalecidas pelo 

espontâneo do fotojornalismo e permanecem até à atualidade. 

Ao fotojornalismo pós-espontâneo coube uma dimensão de construção social da realidade, em 

consonância com a mesma dimensão que recebe o jornalismo (Sousa, 2000b). E coube ainda, a 

responsabilidade de produzir um acervo de imagens históricas, cuja importância civilizatória é analisada 

por Umberto Eco na obra La Guerre du Faux. O semiólogo italiano exemplifica algumas imagens famosas 

que percorreram e chocaram o mundo, que resumem as vicissitudes da humanidade após a invenção 

da fotografia, pois tornaram-se mito e condensaram uma série de discursos. Eco não as analisa, apenas 

cita as fotografias de imprensa que acredita serem exemplos do poder discursivo do fotojornalismo. 

Vamos então destacar duas delas, com breve análise. 

A primeira é a imagem do médico argentino Ernesto Che Guevara, de tronco nu, estendido sobre 

uma maca, apoiada numa estrutura de cimento. Há militares ao seu redor e um deles aponta o seu 

coração. Che tem os olhos abertos, parece olhar diretamente para a objetiva, mas as notícias que foram 

veiculadas com aquela imagem eram de que ele havia sido capturado e fuzilado. Morto pelo exército 

boliviano em outubro de 1967, a fotografia5 mais famosa recebeu o nome de Che martirizado6, de autoria 

do fotógrafo Freddy Alborta. 

                                                           
5 Fonte Fundação PROA. Retirado de https://proa.org/esp/exhibicion-proa-el-dia-que-me-quieras-obras.php  
6 Fonte RTP. Retirado de https://www.rtp.pt/noticias/cultura/morreu-freddy-alborta-autor-da-fotografia-simbolica-do-cadaver-de-che-guevara_n154598 

https://proa.org/esp/exhibicion-proa-el-dia-que-me-quieras-obras.php
https://www.rtp.pt/noticias/cultura/morreu-freddy-alborta-autor-da-fotografia-simbolica-do-cadaver-de-che-guevara_n154598
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Figura 4: Che Guevara morto na Bolívia, fotografia de Freddy Alborta 

Alborta foi o primeiro fotojornalista a chegar ao hospital de Vallegrande, um povoado no sudeste 

da Bolívia, onde o corpo de Che foi lavado e arrumado para ser apresentado à imprensa. 

 

Figura 5: Reprodução da obra Lamentação sobre o Cristo morto de Andrea Mantegna 

O corpo de Che Guevara foi fotografado por outros fotojornalistas, mas a fotografia feita por 

Alborta tem forte carga simbólica, pois foi associada a um quadro do artista italiano Andrea Mantegna, 

pintado em 1506, intitulado Lamentação sobre o Cristo morto7. Longe de simbolizar a derrota do médico 

guerrilheiro, a imagem de Che Guevara martirizado ajudou a consolidar o mito do revolucionário que até 

hoje desperta paixões quando o assunto é capitalismo versus socialismo. O fotógrafo recebeu 75 dólares 

pela imagem, que foi reproduzida por diversos jornais. 

A segunda imagem citada por Umberto Eco é a fotografia Morte de um miliciano, também 

conhecida como The falling soldier (o soldado caído), registada por Robert Capa durante a Guerra Civil 

Espanhola em setembro de 1936. A imagem mostra o momento em que um homem é alvejado e o seu 

                                                           
7 Fonte Pinacoteca de Brera. Retirado de https://pinacotecabrera.org/collezione-online/opere/cristo-morto-nel-sepolcro-e-tre-dolenti/ 

https://pinacotecabrera.org/collezione-online/opere/cristo-morto-nel-sepolcro-e-tre-dolenti/
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corpo cai sob o impacto de tiros. É uma morte em direto muito antes da cobertura de guerras pelas 

emissoras de televisão.  

 

Figura 6: Morte de um miliciano, registada por Robert Capa 

A fotografia foi utilizada pelos partidos de esquerda de Espanha como contrapropaganda ao 

governo do General Francisco Franco. Simbolicamente, o homem alvejado passou a representar o herói 

anónimo, a resistência aos regimes ditatoriais, a morte instantânea que as guerras provocam. Apesar de 

a fotografia ter sido contestada a partir de 1970 e ser alvo de críticas de historiadores da fotografia8, que 

alegam ter simulação na cena ou de ter sido resultado de um treinamento dos milicianos9 e não em 

combate, ou ainda de ter sido captada num local onde não havia conflito10, o que importa é que ela 

remete ao simbolismo da instantaneidade da morte, do corpo que perde a vida nas batalhas pela 

democracia. 

Há outras tantas fotografias como essas, que foram exaustivamente publicadas ao longo de 

décadas, com ligações históricas incontestáveis, em que o corpo e suas figurações têm diversas 

conotações simbólicas, e em cada uma destas imagens, segundo Umberto Eco, a fotografia “ultrapassou 

as circunstâncias individuais que a produziram (…) e exprime conceitos” (Eco, 1985, p. 212). O 

semiólogo reconhece que cada uma dessas fotos “é única, mas ao mesmo tempo reenvia para outras 

imagens que a precederam ou que a seguiram por imitação” (Eco, 1985, pp. 212-213).  

Na nossa civilização acostumada a pensar por imagens, fotos dessa natureza funcionaram como 

referência e pouco importa, segundo Eco, se foi resultado de um fotógrafo profissional que calculou o 

                                                           
8 Fonte jornal El País. Retirado de https://elpais.com/cultura/2009/07/06/actualidad/1246831259_740215.html 
9 Fonte jornal Público. Retirado de https://www.publico.pt/2008/12/20/jornal/o-miliciano-morto-de-robert-capa--volta-a-ser-um-soldado-desconhecido-
288637 
10 Fonte Universo Online UOL. Retirado de https://noticias.uol.com.br/midiaglobal/nytimes/2009/08/23/ult574u9604.jhtm 

https://elpais.com/cultura/2009/07/06/actualidad/1246831259_740215.html
https://www.publico.pt/2008/12/20/jornal/o-miliciano-morto-de-robert-capa--volta-a-ser-um-soldado-desconhecido-288637
https://www.publico.pt/2008/12/20/jornal/o-miliciano-morto-de-robert-capa--volta-a-ser-um-soldado-desconhecido-288637
https://noticias.uol.com.br/midiaglobal/nytimes/2009/08/23/ult574u9604.jhtm
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momento, a luz, a composição ou independentemente se houve uma simulação, se existiu pose, se foi 

algo encenado. A partir do instante em que uma fotografia com essa força imagética é publicada, e pelo 

facto de ser fotojornalismo, o autor italiano avalia que a “marcha comunicativa começou: mais uma vez 

o político e o privado foram atravessados pelas tramas do simbólico, que, como sempre, provaram que 

ele era o produtor da realidade” (Eco, 1985, p. 213). 

Que tipo de experiência a fotografia proporciona, ou mais diretamente, para que serve? Como se 

desse uma resposta que não admitia paliativos, em 1992, Pedro Meyer intitulava I photograph 

to remember um de seus trabalhos. Meyer evitava o que subjaz no procedimento comum dos 

fotógrafos, uma prótese tecnológica que culmina o velho desejo de ampliar nossa capacidade 

mental de armazenar informação e que, ao longo da história, deu lugar a tratados e a métodos 

nada desprezíveis, como o conhecido Tratado da Memória de Giordano Bruno. A importância da 

memória foi, de facto, mais urgente para os homens do que para os deuses. Norberto Bobbio 

concluiu em seu ensaio De senectute (1996): “Você é o que lembra”. Tanto a nossa noção do 

real quanto a essência de nossa identidade individual dependem da memória. Não somos nada 

além de memória. A fotografia, portanto, abre uma via dupla de ascese para a autoafirmação e 

o conhecimento. (Fontcuberta, 2010, p. 38) 

Joan Fontcuberta fala da ideia de “ilusão do automatismo natural” (Fontcuberta, 2010, p. 19), 

como se uma ausência de intervenção no processo físico, ótico e químico, que depois tornou-se 

eletrónico, também fosse uma ausência de intervenção no processo de interpretação do ato de manusear 

o aparato no momento da captura da cena. Segundo o autor, foram vários os textos publicados na época 

da daguerreotipia, que fortaleceram as qualidades da câmara que captava o real.  

Em 1853, Albert Bisbee escreveu em seu manual sobre a daguerreotipia: “Uma das principais 

vantagens do daguerreótipo é que atua com tamanha capacidade de certeza e magnitude que 

as faculdades humanas resultam, ao seu lado, absolutamente incompetentes… Daí que cenas 

do maior interesse possam ser transcritas e legadas à posteridade exatamente tal como são, e 

não como poderiam parecer segundo a imaginação do poeta e do pintor… os próprios objetos 

se delineiam e o resultado é verdade e exatidão”. A noção de objetividade em que se 

fundamentou a implantação social da fotografia se origina nessa crença. (Fontcuberta, 2010, p. 

19) 

Criou-se assim um mito, eficaz não apenas pelos resultados do que se registava, mas pelo uso 

que se dava às imagens, como a composição dos livros científicos, escolares, documentais, uso nos 

tribunais, nas perícias, nas propagandas ideológicas dos partidos políticos, atestando o real.  

A visão “realista” do mundo compatível com a burocracia redefine o conhecimento – como 

técnica e informação. As fotos são apreciáveis porque dão informações. Dizem o que existe; 

fazem um inventário. Para os espiões, os meteorologistas, os médicos-legistas, os arqueólogos 

e outros profissionais da informação, seu valor é inestimável. (Sontag, 2004, p. 32) 
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Assim como os livros científicos e documentais, os jornais e revistas informativas formam os 

acervos das bibliotecas e compõem as fotos das pesquisas de diversas áreas da ciência, sinalizam factos, 

demonstram narrativas visuais existentes do passado. E as fotografias são analisadas como parte deste 

acervo, como documentos. Para Susan Sontag, as fotos podem ser mais memoráveis do que imagens 

em movimentos porque são uma nítida representação do tempo, e não um fluxo. 

Embora um evento tenha passado a significar, exatamente, algo digno de se fotografar, ainda é 

a ideologia (no sentido mais amplo) que determina o que constitui um evento. Não pode existir 

nenhuma prova, fotográfica ou de outro tipo, de um evento antes que o próprio evento tenha 

sido designado e caracterizado como tal. (Sontag, 2004, p. 29)  

A visualidade das fotografias de imprensa, com marcha comunicativa e textualidade própria, que 

compõe uma parte da memória visual da nossa época, os acervos, as narrativas do passado, auxiliam 

na explicação de que a fotografia é capaz de promover alterações sociais e de colaborar na construção 

da memória coletiva. 

John Roberts fala da historicidade imanente das imagens de imprensa, do quanto elas passam 

a fazer parte de um sistema social de memória, de “ser passado”, uma textualidade histórica do evento. 

Segundo ele, tais imagens, com seu conteúdo e textualidade, assim que entram no processo de 

circulação, são reduzidas a um conjunto limitado e normativo de critérios. A textualidade, para Roberts, 

recebe influências de condições genéricas de sentido muito poderosas e passam a fazer parte de uma 

tipologia específica. Como por exemplo, conjuntos de imagens conhecidas como: “horrores da guerra”; 

“diversidade étnica”; “identidade nacional”, etc. Roberts analisa:  

Estas condições genéricas de sentido são por si só muito poderosas, e tornaram-se agora quase 

totalmente invisíveis, funcionando como “mediadores fantasmas” de interesse e perceções 

editoriais dominantes. Isto por sua vez gera um processo ulterior de pré-seleção genérica quando 

a fotografia é “recrutada” do arquivo. (Roberts, 2008, p. 181) 

Quando envolve figurações de corpo, a visualidade do espontâneo que expressa ação, reação ou 

emoção no momento exato, não capta apenas um signo, mas o significante da “realidade dos factos”. A 

“prova irrefutável” de alguém registado num momento decisivo, que ampliou um discurso de 

credibilidade, a valorização do que é visto, em que a linguagem não verbal de um corpo em movimento 

colabora com o facto. Um componente técnico expressivo do corpo-imagem, do corpo-linguagem, cujo 

conteúdo simbólico é capaz de criar significados subjetivos. Essa complexidade do corpo-imagem no 

espontâneo exigiu do leitor novos processos de cognição.  
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O espontâneo na imprensa é capaz de revolucionar conceitos, preservar verdades e versões. E 

estas podem ser diversas, como na imagem da menina Kim Phúc Thi, de 9 anos, correndo e chorando, 

com o corpo nu, queimado, fugindo dos ataques de bomba química da substância napalm, na Guerra 

do Vietnam, em junho de 1972. A foto foi registada pelo fotógrafo Nick Ut, da agência Associated Press, 

e rendeu os prémios World Press Photo (1972) e Pulitzer Prizes (1973) para o autor. 

 

Figura 7: Kim Phúc Thi foge com o corpo queimado, registada por Nick Ut 

O drama que a menina vivenciou impactou e sensibilizou o mundo. O seu corpo-imagem foi 

utilizado em “textos” bem diversos: a foto tornou-se instrumento de propaganda do governo comunista 

do Vietnam no pós-guerra contra o Ocidente. Na Europa, a imagem despertou mobilizações sobre o 

controle no uso de armas químicas e a preocupante influência dos Estados Unidos nos conflitos em 

países distantes. E nos EUA a imagem fortaleceu o discurso de congressistas e de parte da opinião 

pública que não apoiavam os gastos do país numa guerra do outro lado do mundo. 

Quarenta anos depois da publicação da fotografia, Kim Phúc escreveu um livro sobre tudo o que 

sofreu com o ataque químico e também sobre as consequências daquela imagem durante a sua 

juventude, já que ela foi sempre reconhecida, teve sua vida controlada pelo governo vietnamita até que 

fugiu para o Canadá, em 1992. Em entrevista no lançamento do livro, Kim Phúc disse que por décadas 

ela desejou nunca ter sido fotografada, até que percebeu a força dos discursos de uma imagem e usou-

a em causa humanitária. Ela aproveitou a notoriedade que a fotografia lhe havia atribuído, e ao receber 

um cargo simbólico de Embaixadora na ONU, Kim Phúc conseguiu criar uma fundação internacional 

para ajudar crianças refugiadas11. 

A fotografia em preto e branco da menina do Vietnam, correndo nua e desesperada, publicada 

nos principais jornais do Ocidente, conseguiu, efetivamente, simbolizar uma guerra que envolvia três 

                                                           
11 Fonte revista Veja, reportagem de Julia Braun em 29 de setembro de 2018, A menina da foto: a história por trás de um símbolo da Guerra do Vietnã. 
Retirado de https://veja.abril.com.br/mundo/a-menina-da-foto-a-historia-por-tras-de-um-simbolo-da-guerra-do-vietna/   

https://veja.abril.com.br/mundo/a-menina-da-foto-a-historia-por-tras-de-um-simbolo-da-guerra-do-vietna/
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países. A fotografia de imprensa, como evidência e como constatação da experiência, é parte de acervos 

de importância histórica, antropológica e sociológica indiscutível. 

 

1.4. A interdisciplinaridade presente na visualidade 

Os estudos tradicionais da imagem partem do princípio de que ela é representação. Um signo 

que possui o poder da transitividade semântica em evocar realidades e referentes ausentes ou 

inexistentes. Uma imagem representa algo que é compreendido por outros, cuja compreensão resulta 

de uma mínima convenção sociocultural. Na Semiótica, a imagem tem dois domínios, um, das 

representações visuais, o outro, das representações mentais, que Lúcia Santaella e Winfried Nöth 

explicam:  

O primeiro é o domínio das imagens como representações visuais: desenhos, pinturas, gravuras, 

fotografias, imagens de cinema e vídeo, infografia e halografia. Neste sentido, imagens são 

objetos materiais, signos que representam o nosso meio ambiente visual. O segundo é o domínio 

imaterial das imagens em nossa mente. Neste domínio, as imagens aparecem como visões, 

fantasias, imaginação, esquemas, modelos, ou em geral, como representações mentais. Ambos 

os domínios das imagens não existem separados, pois estão inextricavelmente ligados já na sua 

gênese. Não há imagens como representações visuais que não tenham surgido de imagens na 

mente daqueles que as produziram, do mesmo modo que não há imagens mentais que não 

tenham alguma origem no mundo concreto dos objetos visuais. (Santaella & Nöth, 2005, p. 15) 

Parte da significação de uma fotografia deve-se ao seu aspeto de símbolo, segundo a definição 

do semioticista Charles Peirce. Assim, a imagem-fotografia é ao mesmo tempo semelhança, vestígio e 

convenção, isto é, signo, ícone e símbolo, de que a teoria semiótica “nos permite perceber não apenas 

a complexidade, mas também a força da comunicação pela imagem” (Joly, 1994, p. 40).  

A frase “uma imagem vale mais do que mil palavras”, atribuída ao editor do New York Journal 

Arthur Brisbane, na década de 1920, resume a ideia de que uma fotografia numa notícia pode impactar 

mais do que um texto. A fotografia, por ser capaz de representar a aparência externa visível das coisas, 

foi bem aproveitada para ampliar a informação: 

a função referencial, icónica, da imagem é aquela que mais deve perseguir-se no fotojornalismo, 

já que este busca, antes de mais nada, prover o leitor de informação, mas a fotografia jornalística 

pode, efetivamente, cumprir uma multiplicidade de funções para além da informativa, incluindo 

o desfrute estético ou o entretenimento. (Sousa, 2011, p. 10) 

Noutra perspetiva, os estudiosos da cultura visual refutam que as imagens possam ser 

compreendidas como signos naturais ou analógicos, com capacidade universal de comunicar.   
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Contudo a imagem não fala por si só, mas expressa e dialoga constantemente com modos de 

vida típicos da sociedade que a produz. (…). Assim, através da análise das imagens, é possível 

melhor entender as mudanças e transformações por que passaram os diferentes grupos sociais. 

(Monteiro, 2008, p. 133)    

Muitas teorias dos média atribuíram às imagens um papel secundário, segundo Hans Belting 

(2014), ou dedicaram-se a estudar um único meio técnico, como a fotografia e o cinema ou 

posteriormente a televisão e o vídeo. Para o autor, a imagem mereceu forte atenção da teologia antiga, 

quando atuava sobre os sentidos humanos, reforçava a fé, conseguia alterar os padrões do imaginário 

capaz de modificar comportamentos. Com o Renascimento, a perspetiva artificiallis firmou-se e procurou 

explicar em imagens um mundo mais elaborado, fundamentado na técnica e nos aparatos óticos, e logo 

surgiu uma teoria da arte “que já não estava interessada numa genuína teoria da imagem e que só 

prestava atenção à imagem visual, no caso de esta se tornar arte ou satisfazer uma curiosidade científica 

em torno dos fenómenos óticos” (Belting, 2014, p. 25).  

Belting afirma que a arte historicizou com paixão o conceito de imagem, a estética filosófica 

desviou a atenção do artefacto para se concentrar na abstração do conceito, e a psicologia investigou a 

imagem como construção do espectador, através da teoria da Gestalt. E várias disciplinas precisaram de 

dividir a competência de responder pela imagem. 

Nicholas Mirzoeff escreveu, ainda no final do século XX, que a cultura da visualidade nos rodeava 

em todos os aspetos. Se antes os meios visuais eram estudados de forma independente, para o autor 

havia “uma necessidade de interpretar a globalização pós-moderna do visual como parte da vida 

quotidiana” (Mirzoeff, 2003, p. 19), cuja resposta académica foram os estudos da cultura visual. O termo 

cultura visual foi introduzido no debate académico como um novo foco de investigação, “localizado em 

algum cruzamento da tradicional história da arte, do cinema, da fotografia, dos estudos midiáticos” 

(Monteiro, 2008, p. 131), e ocupa-se da diversidade do universo de imagens. 

Não mais vivenciamos, conhecemos e valorizamos o mundo graças a linhas escritas, mas agora 

graças a superfícies imaginadas. Como a estrutura da mediação influi sobre a mensagem, há 

mutação na nossa vivência, nossos conhecimentos e nossos valores. O mundo não se apresenta 

mais enquanto linha, processo, acontecimento, mas enquanto plano, cena, contexto. (Flusser, 

2008, p. 15) 

Os aparatos técnicos que permitiram à sociedade apreender os detalhes internos do corpo 

humano, as paisagens dos confins da terra, as profundezas do oceano e as enigmáticas formas de uma 

matéria escura no interior das galáxias, também alteraram a forma de “ver” o que vemos. Passamos a 

perceber detalhes, conectar significados, ampliamos a nossa perceção sobre o que nos rodeia. O estudo 
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da visualidade humana, das práticas e experiências da visão e do olhar sobre um fenómeno social, 

tornou-se importante porque o ser humano passou a visualizar o mundo com novas referências, de que 

há coisas que existem mas que não são visíveis sem um exercício de imaginação ou sem a ajuda de 

aparatos tecnológicos. Essa nova forma de ver alterou também nossa forma de interpretação.  

Antes do movimento académico que resultou nos Estudos Visuais, Monteiro (2008) destaca 

algumas obras na década de 1970 e 1980 que já assinalavam para uma nova forma de perceber os 

estudos da visualidade, como o livro de John Berger Ways of seeing, de 1972 e o Iconology, em 1986, 

de W.J.T. Mitchell. Houve ainda dois programas académicos considerados fundadores, o da Universidade 

de Rochester (em Nova Iorque), em 1989, e o da Universidade da Califórnia (em Irvine), em 1998. 

Monteiro destaca ainda o papel dos periódicos Journal of Visual Culture, criado por diversos teóricos e 

professores de diversas instituições em 2002, e o Visual Studies, publicação da International Visual 

Sociology Association, criado no início da década de 1980 e a October, publicação científica do MIT 

Press, criada em 1976.  

Medeiros e Castro (2017) identificaram, num período ainda mais longínquo, escritos sobre o 

surgimento de uma cultura da visualidade: em 1924, quando o teórico Béla Balázs sugere que a invenção 

do cinema conduzirá a cultura conceptual da palavra em direção a uma cultura visual;  e, no final da 

década de 1940, quando Jean Epstein se refere ao cinema como um instrumento de ressurreição do 

velho pensamento visual, pré-lógico, que foi sufocado pelo desenvolvimento do pensamento verbal, 

abstrato e lógico. 

O novo campo académico é marcado pela interdisciplinaridade. Mirzoeff cita Barthes, quando 

este, ao se deparar com o tipo de análise que pretendia fazer à fotografia, na obra A câmara clara, propôs 

ser um estudo interdisciplinar sobre o tema, entendendo que por interdisciplinar não é apenas utilizar-se 

de duas ou três disciplinas, mas é criar um novo objeto que não pertence a nada (Mirzoeff, 2003, p. 21). 

Medeiros e Castro (2017) percebem também uma transdisciplinaridade que “procura contribuir para 

uma história alargada das imagens e das experiências visuais, e onde os critérios ‘artísticos’ e ‘não 

artísticos’ ou ‘baixa’ e ‘alta cultura’, deixam de ser operantes em termos de delimitação de fronteira” 

(Medeiros & Castro, 2017, p. 2).  

Diferentes questões exploram a interdisciplinaridade característica do movimento, sugerindo que 

o modelo epistemológico da visual culture não é mais a história, seja ela da arte, da fotografia, da 

arquitetura ou do cinema, mas a antropologia (no sentido de uma abordagem de tipo cultural e não 

histórica). Outras exploram as ligações políticas dos visual studies, ou ainda os seus vínculos privilegiados 

com as práticas artísticas contemporâneas (Medeiros & Castro, 2017, p. 2). 
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Belting diz que as imagens coletivas, que surgiram nas culturas históricas, e, também aquelas 

de que ainda somos portadores, provêm de uma “antiga genealogia da interpretação do ser” e por isso 

se as confundimos com as técnicas e os meios, vamos suprimir uma distinção que desempenhou um 

papel primordial na história da imagem. “Nas imagens, lemos a nossa relação com o mundo. Torna-se 

assim mais premente a questão e a busca de uma fundamentação antropológica das imagens no âmbito 

do olhar humano e do artefacto técnico (Belting, 2014, p. 31).  

À questão antropológica da imagem não se responde apenas com a perspetiva medial, do 

mesmo modo que ela não cabe num capítulo de uma história tão solidamente documentada 

como é a história dos meios e das técnicas, pois a questão subtrai-se a uma evidência fáctica. 

Conhecemos melhor as transformações que as imagens sofrem nos meios do que as próprias 

imagens. (Belting, 2014, p. 45) 

Fernando Hernández investiga o conceito de visualidade e apresenta-nos uma diversidade de 

significados, relacionados com diversos autores, mas ao final revela-nos visualidade como produto de 

um discurso. Para ele, a visualidade particulariza os hábitos culturais no exercício do olhar. A partir dos 

estudos de Michel de Certeau, Hernández diz que a cultura visual é um reflexo da crise e sobrecarga de 

informações visuais que temos na nossa vida diária e da necessidade de encontrarmos formas de 

investigação e respostas diante da nova realidade (também virtual). A cultura visual pode explorar as 

ambivalências, os interstícios, os lugares de resistência na vida diária, desde a perspetiva do leitor, 

recetor, consumidor de imagens (Hernández, 2005). Assim, na cultura visual, além de representação, a 

imagem pode ser entendida como um artefacto cultural, que permite a reconstituição da história cultural 

de grupos sociais e que contribui também para entender processos de mudanças sociais (Monteiro, 

2008). 

Para Jay (2004), o campo da visualidade ganhou destaque em 1988, quando um encontro na 

Dia Art Foundation, em Nova Iorque, reuniu diversos especialistas de arte, média, Antropologia, 

Sociologia e História, ligados ao exercício do olhar e das imagens. Eles participaram em intensos debates 

que geraram a obra Vision and visuality, e esta iniciou um movimento conhecido como virada visual ou 

virada pictórica. O termo “virada pictórica” baseava-se nos textos de W. J. T. Mitchell, professor do curso 

de Cultura Visual na Universidade de Chicago, numa referência às análises do autor Richard Rorty, que, 

em 1967, escreveu sobre as alterações de pensamento da era medieval para a era moderna, em que a 

filosofia e as ideias davam lugar a um pensamento mais lógico, centrado na palavra. Era uma virada 

linguística. Na análise de Mitchell, com os artefactos da imagem técnica, uma nova virada estava em 
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curso e esta era uma virada pictórica. O autor argumentava sobre o poder sugestivo das imagens e como 

elas estavam a transformar a vida quotidiana. 

Naquela ocasião, uma massa crítica começou a formar-se em torno da questão das 

determinações culturais da experiência visual no sentido mais amplo e isso suscitou a publicação de 

livros e artigos sobre o tema, não só entre os participantes do congresso, mas entre influentes autores e 

também entre novos estudiosos do tema. Os desafios do embrião que se transformaria na área 

denominada Estudos Visuais tornaram-se temas de congressos por especialistas das Ciências Sociais e 

Humanidades (Jay, 2004).  

Mitchell (2006) distinguiu que os Estudos Visuais são uma área de estudo e a cultura visual, um 

objeto de estudo. Os Estudos Visuais são o estudo da cultura visual, ele afirma. Frente aos debates da 

época, em que a história da arte, a estética e os estudos dos média contestavam a criação de uma nova 

área que as transformariam em disciplinas, Mitchell escreveu que as questões de disputa estavam no 

campo da política académica, mas que no conceptual era quase uma tarefa impossível delimitar os 

Estudos Visuais: 

O que, afinal de contas, se encaixa nos domínios dos estudos visuais? Não somente a história 

da arte e a estética, mas imagens técnicas e científicas, filmes, televisão e meios digitais, como 

também reflexões filosóficas sobre a epistemologia da visão, estudos semióticos de imagem e 

signos visuais, a investigação psicanalítica do impulso visual, estudos fenomenológicos, 

fisiológicos e cognitivos do processo visual, estudos sociológicos sobre a exibição e o espectador, 

antropologia visual, ótica e visão animal, dentre tantas outras. Se o objeto dos estudos visuais é 

o que Hal Foster (1987) denomina por visualidade, este realmente é um tema capcioso, 

impossível de ser delimitado de maneira sistematizada. (Mitchell, 2006, p.4) 

No ensaio “Mostrar o ver, uma crítica à cultura visual”, publicado em 2002, no Journal of Visual 

Culture, Mitchell demonstra alguns mitos contra a cultura visual e argumenta o quanto é interessante 

estabelecê-la como objeto de estudo. Para o autor, a cultura visual encoraja a reflexão sobre as distinções 

entre arte e não-arte, signos verbais e visuais e as proporções entre diferentes modos sensoriais e 

semióticos; a cultura visual propicia pensar sobre a falta da visão, o invisível, o não visto, o não-visível, o 

não-notado; também sobre a surdez, a linguagem visível do gesto, chama a atenção ao tátil, ao auditivo, 

ao sinestésico; a cultura visual não está limitada ao estudo das imagens e dos meios, mas estende-se 

às práticas quotidianas de ver e mostrar, especialmente aquelas que pretendemos imediatas ou não-

mediadas.  

Para Mitchell não há meios visuais, pois todos são meios híbridos com razões variadas de 

sentidos e tipos de signos. A imagem sem corpo e o artefato concreto são elementos permanentes na 
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dialética da cultura visual. Ele afirma que não vivemos numa era unicamente visual. A cultura visual é a 

construção social do visual, não somente a construção social da visão.  

Em síntese, um conceito dialético de cultura visual não pode se contentar com uma definição de 

seu objeto como sendo a construção social de um campo visual, mas deve insistir em explorar 

uma reversão desta proposição, a construção visual de um campo social. Não é somente o fato 

de nós vermos do modo que vemos, por sermos animais sociais, mas também o de nossos 

arranjos sociais tomarem a forma que têm, por sermos animais que veem. (Mitchell, 2006, p. 

9) 

A questão da natureza visual é, portanto, um tópico central e inevitável. A tarefa social da cultura 

visual é exercer uma crítica sem o amparo do iconoclasmo, a doutrina oposta ao culto aos ícones e 

símbolos. Para Mitchell, experimentamos o visual por meio da cultura, por meio de construções 

simbólicas, como “um sistema de códigos que lança um véu ideológico entre nós e o mundo real” 

(Mitchell, 2006, p. 8).  

Belting afirma que uma imagem é mais do que um produto de perceção. Surge como o resultado 

de uma simbolização pessoal ou coletiva: 

Tudo o que comparece ao olhar ou perante o olho interior pode deste modo aclarar-se através 

da imagem ou transformar-se numa imagem. Por isso, o conceito de imagem, quando se toma 

a sério, só pode ser, em última análise, um conceito antropológico. Vivemos com imagens, 

compreendemos o mundo através de imagens. (Belting, 2014, p. 22) 

Segundo Medeiros e Castro (2017), houve uma renegociação disciplinar que acompanhou os 

debates na virada visual e que continuam até hoje, que não se operam de forma tranquila. As 

inquietações (que começaram naquela época, com um inquérito publicado na revista científica October), 

que procuram definir e compreender as implicações desse novo paradigma de uma cultura visual, 

permanecem.  

Os estudos da cultura visual estão divididos, mas segundo Rosana Monteiro, a pesquisa de 

Margaret Dikovtskaya, em 2001, identificou três grupos dominantes: o primeiro que considerava a cultura 

visual como uma expansão apropriada da história da arte; o segundo que acreditava num campo 

independente da história da arte e “mais apropriadamente estudado com as tecnologias da visão 

relacionadas à era digital e virtual” (Monteiro, 2008, p. 132); e o terceiro grupo, que entendia cultura 

visual como um campo que desafia a tradicional disciplina de história da arte. Monteiro destaca as 

conclusões de Dikovtskaya, publicadas em 2005, no livro Visual culture: the study of the visual after the 

cultural turn, em que há a afirmação de que não existe consenso com relação às abordagens 

estratégicas, metodologias e práticas pedagógicas na cultura visual.  
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Como conclui Dikovtskaya (2002), alguns pesquisadores usam o termo “estudos visuais” para 

denotar novas abordagens teóricas em história da arte; outros querem expandir o território 

profissional dos estudos da arte para incluir artefatos de todos os períodos históricos e culturas; 

alguns enfatizam o processo do ver através das épocas; enquanto mais alguns pensam a 

categoria do visual como incorporando média não tradicionais, não somente a televisão e os 

média digital, mas também a ciência, a medicina e as leis. (Monteiro, 2008, p. 133) 

Medeiros e Castro (2017) sinalizam que, apesar da falta de consenso entre os teóricos, é 

importante salientar que ao acentuar a importância do visual, os estudos da cultura visual fizeram uma 

mudança de paradigma, revelando a dimensão imagética das narrativas bem como a sua dimensão 

política e ideológica. Elas enfatizam que, embora fora do movimento da virada visual, decerto é preciso 

considerar autores que, mesmo antes da década de 1970, pensaram a imagem num contexto mais 

amplo que o apenas histórico e levaram em consideração as formas do ver, as questões psicológicas, 

identitárias, sociais e políticas da imagem.  

Na verdade, toda uma geração, nos anos sessenta e setenta, sob o domínio do estruturalismo 

na semiótica, procurou estender-se à imagem técnica: estudos seminais, de teor semiológico e 

psicanalítico, como Christian Metz, Umberto Eco ou Barthes – este último desde os pioneiros 

textos Mythologies (1957) e Câmara Clara – anunciavam o nascimento de uma nova área de 

estudos destinada a refletir sobre a complexidade das imagens, procurando ler as diferentes 

mensagens (informativas, poéticas, ideológicas) que nelas se entreteciam. (Medeiros & Castro, 

2017, p. 5) 

Mirzoeff diz que as partes que constituem a cultura visual não estão definidas pelos média e sim 

pela interação entre o espectador e o que ele percebe, vê, interpreta no meio, e que pode definir-se como 

acontecimento visual. Em lugar de perseguir um objetivo tradicional de caráter enciclopédico, “a cultura 

visual precisa aceitar o seu status cambiante, provisório e variável, como algo natural” (Mirzoeff, 2003, 

p. 34), já que há uma constante formação e reformulação dos média visuais contemporâneos, dos seus 

usos e apropriações. Para o autor, há uma certa descrença entre os críticos da cultura visual, pelo facto 

de ela abarcar demasiadas questões e que esse alcance excessivo pode não ser de uso prático. Certo é 

que a cultura visual não se estabeleceria de forma confortável nas estruturas universitárias já existentes, 

segundo ele. A cultura visual, para o autor, é uma “estrutura interpretativa fluída” (Mirzoeff, 2003, p. 

21), centrada na compreensão da resposta dos indivíduos ou grupos, aos meios visuais de comunicação. 

Hernández (2005) acredita, diante de uma diversidade de definições sobre cultura visual e pela 

multiplicidade de aproximações de saberes disciplinares, entre campos de conhecimento e áreas afins, 

de consensos e dissensos entre académicos, que há de se destacar e valorar esse interesse que a área 

desperta. Tal diversidade deve ser considerada normal num mundo que se desenrola em redes de 
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significados e não em verdades absolutas e universais. Na cultura visual os problemas de definição 

aumentam porque não há um marco institucional único que possa associar-se a esse campo, conclui o 

autor.  

A cultura visual não se refere só a uma série de objetos, e sim a um campo de estudo que 

emergiu desde a confluência de diferentes disciplinas, em particular desde a sociologia, a 

semiótica, os estudos culturais e feministas, a história cultural da arte e que revela diferentes 

perspetivas teóricas e metodológicas. Este campo foi pensado como formado por dois elementos 

próximos: as formas culturais vinculadas ao olhar e ao que denominamos como práticas de 

“visualidade”; e o estudo de um amplo espectro de artefatos visuais que vão mais além daqueles 

reconhecidos e apresentados pelas instituições de arte. (Hernández, 2005, pp. 12-13)    

Destarte, falar de cultura visual é falar de um campo ainda em construção, onde cabem estudos 

de arte e também dos meios, influenciados pelos Estudos Culturais e pela Antropologia; estudos sobre 

arquivos de imagem (com seus cruzamentos nos mais diversos saberes, como a medicina, história, 

literatura, e etc.); e também supõe prestar atenção aos momentos em que o visual é contestado, debatido 

e transformado. Medeiros e Castro percebem como traço comum, a necessidade de “olhar para as 

imagens para além do manifesto que podem aparentar” (Medeiros & Castro, 2017, p. 5). 

Independente das disputas académicas, decerto que os Estudos Visuais e a cultura visual 

alcançaram um reconhecimento institucional no século XXI, ambos com fóruns e periódicos respeitados 

pela comunidade científica. Em Portugal, já se refletia muito sobre estudos visuais e cultura visual antes 

da constituição do Grupo de Trabalho (GT) de Cultura Visual da Sopcom (Associação Portuguesa de 

Ciências da Comunicação). O GT iniciou atividade em 2015, com um primeiro encontro, realizado em 

11 de novembro na Universidade do Minho. Alguns dos artigos apresentados naquela ocasião deram 

origem ao primeiro volume da revista científica Vista, especializada em cultura visual (Correia & 

Cerqueira, 2017). 

Jay argumenta que a fascinação pela cultura visual trouxe também o relativismo cultural em 

termos visuais, que encara o conhecimento como produto social e uma questão de diálogo entre 

diferentes versões de mundo.   

Em vez de confiar na integridade do visual, agora falamos tranquilamente sobre “as 

hermenêuticas do ver”, “elocuções icónicas”, “a retórica das imagens”, “significantes 

imagísticos”, “narrativas visuais”, a “linguagem dos filmes”, etc., todas as expressões 

implicando que a decodificação tanto de textos como de imagens como artefatos culturais 

compartilha um vocabulário comum, mas que é originalmente criado para as pesquisas 

linguísticas. (Jay, 2004, p. 18)  
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O autor questiona se a experiência visual é sempre circunscrita pelos protocolos da cultura dos 

quais se origina, sempre um efeito dos códigos daquela cultura que o origina. E cita a questão do filme 

mudo, que ligeiramente transcendeu as fronteiras de uma cultura específica da qual emergiu, para um 

sucesso global, um “exemplo claro da capacidade do visual de se libertar de restrições linguísticas e 

culturais” (Jay, 2004, p. 23).  

Nesta investigação do espontâneo em publicações ocidentais, com base em conceitos e teorias 

das diversas disciplinas que sustentaram os nossos argumentos, que congregam elementos com 

protocolos comuns para o corpo, gestos, emoções e expressões, há alguma liberdade nas restrições 

linguísticas e culturais, pois as imagens carregam as expressões faciais que representam as emoções 

básicas que todo o ser humano é capaz de identificar, segundo o neurocientista Paul Ekman (2011). Ao 

mesmo tempo, há também uma limitação de significados, pois a representação das figurações de corpos, 

como veremos adiante, contém uma tradição pictórica ocidental com pouca margem para alterações, na 

perspetiva do poder da pose, do rebaixamento da desfiguração e das funções regulatórias das emoções 

em sociedade, que trataremos de forma mais aprofundada no capítulo dois deste estudo. Assim, tanto 

para um cidadão inglês quanto para um cidadão português, com culturas e idiomas diversos, o corpo de 

um representante político, em determinada figuração publicada numa notícia, vai remeter para 

significados muito próximos. Nas palavras de Jay, é preciso relativizar o relativismo cultural: 

Isso não quer dizer, apresso-me a acrescentar, que as imagens podem voltar a ser vistas como 

signos naturais não mediados, que podem ser despidas de toda a sua codificação cultural. Penso 

antes que, por mais que elas sejam filtradas através de tal tela, por mais que sejam defletidas 

conotativamente pelo campo magnético da cultura, permanecem excessivas, com relação a ele. 

O relativismo cultural não é, portanto, questionado por uma volta ingénua ao universalismo 

transcendental na qual se supera qualquer mediação, mas pela incapacidade das imagens de 

serem relativas a uma cultura específica, compreendida pelo modo de vida delimitado e 

coerente. (Jay, 2004, p. 24) 

Monteiro (2008) afirma que para a maioria dos estudiosos da cultura visual, a cultura é 

compreendida como produção social e o olhar, uma construção cultural, em que a competência visual 

do espectador é estabelecida socialmente. A competência visual sugere o domínio de algumas das 

“chaves” de decodificação de um objeto, compreendendo que há filtros culturais que permitem que um 

fenómeno seja visto de uma determinada forma.  

Neste estudo há chaves imbricadas, como o discurso de credibilidade da fotografia de imprensa, 

independente das transformações advindas do período digital e das manipulações já comprovadas; há o 

elemento corpo-imagem, relacionado com o retrato, a pose e o poder; há a estética do grotesco, com 
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suas bases culturais já bem estabelecidas, quando uma não-pose rompe a harmonia corporal e facial; e 

ainda há questões neurofisiológicas e sócio normativas que interferem na decodificação de um corpo ou 

de um rosto registado em figuração fora de uma estética que consideramos como normal. No capítulo 

dois desta tese, problematizaremos cada um desses elementos que, acreditamos, agem como códigos 

num processo de decodificação de um espontâneo na editoria política.  
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Capítulo 2 
Códigos em aberto no espontâneo político 

 

 informação contida numa fotografia de uma autoridade política, registada com o corpo em 

movimento ou com uma expressão emotiva na face, é o que justifica a sua publicação num 

periódico noticioso. O espontâneo é o género génese do fotojornalismo factual, pois dialoga 

com a falta de encenação, fortalece a credibilidade e a “objetividade” jornalística. Mas o exercício de 

decifrar um espontâneo na editoria de política vai exigir do leitor um domínio sobre alguns códigos 

invisíveis que interpenetram o visível, neste caso, um corpo de um indivíduo que representa o poder, 

captado sem que o sujeito retratado tivesse oportunidade de representar a si mesmo diante de uma 

câmara fotográfica.  

Segundo Fachin, “o conhecimento científico preocupa-se com a abordagem sistemática dos 

fenómenos, tendo em vista seus termos relacionais que implicam noções básicas de causa e efeito” 

(Fachin, 2003, p. 11). Destarte, após o nosso estudo empírico sistematizado, no qual analisamos de 

forma sistemática, o conteúdo visual de espontâneos publicados na editoria política, compreendemos 

que existem componentes de ordem cultural, técnica, estética, biológica e sócio normativa, que se vão 

impor como elementos inseridos nos códigos que serão acionados no processo de decifração desse tipo 

de imagem, levando-se em consideração que o leitor vai encontrar nas notícias acompanhadas de 

fotografias de políticos, algumas imagens com forte expressividade facial ou gestual e, até mesmo com 

figurações depreciativas.  

Para Martine Joly, definir o objetivo de uma análise de imagens é indispensável para estabelecer 

os próprios instrumentos a serem utilizados dessa análise. Joly acrescenta que “não há método absoluto 

para a análise, mas sim opções a fazer, ou a inventar, em função dos objetivos” (Joly, 1994, p. 49). A 

autora diz ainda que, se o projeto é descobrir mais exatamente as mensagens implícitas nas imagens, 

pode-se arrolar sistematicamente os diferentes tipos de significantes copresentes na mensagem visual 

em análise e fazer-lhes corresponder os significados que evocam, por convenção ou pelo uso. Neste 

A 
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capítulo, buscamos, então, refletir sobre esses elementos e componentes variados que identificamos nas 

nossas análises, e que agem nos processos de decodificação dos espontâneos, mas especificamente, 

nas interpretações de determinadas expressões, gestos e figurações de corpo e rosto de uma autoridade 

política. 

 

2.1. O corpo no campo da visualidade  

A escultura e a pintura, ao dominar o jogo de luz e sombra, buscaram com todos os esforços 

reproduzir a anatomia dos corpos. É incontestável o valor representativo dos bustos esculpidos, 

simulados e modelados para imitar o corpo das autoridades que demarcaram boa parte de vivências 

políticas em determinados contextos da história humana, como os bustos dos Césares, na época dos 

imperadores romanos nos territórios conquistados. Com a perspetiva artificiallis, com o uso da câmara 

escura, a pintura passou a representar de forma realística os corpos dos sujeitos importantes, nos 

quadros e retratos, pendurados nas paredes como certificados de aristocracia. Contudo, foi a fotografia 

que conseguiu, de forma prática, rápida e incontestável, a proeza da representação do corpo sem a 

manipulação humana do suporte da imagem. Uma tecnologia que utilizava os princípios científicos para 

captar a imagem do sujeito, tal e qual ele estivesse na frente da objetiva.  

Se a representação do ser humano através do corpo deriva da aparência é porque o aparecer 

constitui tanto condição do ser como da representação. Assim, a representação mostra o que o 

homem é numa imagem em que o faz aparecer. E, por outro lado, a imagem faz isso em 

substituição de um corpo, que ela encena a fim de que o mesmo corpo proporcione a evidência 

desejada. (Belting, 2014, p. 119) 

A relação do homem com a imagem do seu corpo é antropologicamente explicada pela sua 

finitude. O corpo humano é uma entidade transitória, que carrega vida, mas vive em suspenso a inevitável 

presença da morte. A finitude corporal é temporariamente vencida quando uma pessoa consegue fixar o 

seu corpo num suporte. A imagem, segundo Regis Debray (1993), comprovaria o triunfo da vida, mas 

um triunfo conquistado sobre a morte e merecido pela morte. Com a queda dos corpos, vencidos pela 

morte, há a ascensão dos duplos, seus bustos, estátuas, retratos em pinturas ou em fotografias.  

Foi, talvez, diante da morte que o homem teve, pela primeira vez, a ideia do sobrenatural e quis 

esperar para além do que via. A morte foi o primeiro mistério; coloca o homem na pista dos 

outros mistérios. Ela elevou seu pensamento do visível ao invisível, do transitório ao eterno, do 

humano ao divino. (Fustel de Coulanges, citado em Debray, 1993, p. 29) 
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As questões da importância da desejada imortalidade fizeram os humanos cultuar os seus 

mortos através de manifestações por meio da imagem. Uma imagem que não era um fim em si mesma, 

mas um meio de adivinhação, defesa, enfeitiçamento, cura e iniciação, segundo Debray (1993, p. 33). 

Representar era tornar presente o ausente, não somente evocar, mas substituir. Como se a imagem 

estivesse ali para preencher as carências, e algumas culturas chegavam a produzir estátuas funerárias 

para serem veladas por dias ou meses. Debray considera as sepulturas de alguns povos antigos como 

“os museus das civilizações sem museus” (Debray, 1993, p. 22). Os monumentos funerários deram 

origem a diversas manifestações de artefactos ricos em detalhes, produzidos em argila, cerâmica, 

pedras, couro, por meio de gravuras e pinturas, e boa parte dos objetos que decoravam as cidades 

antigas estava baseada no costume de recordar os mortos importantes.   

Para Belting, a imagem do corpo é sempre uma contradição, pois ela torna visível uma ausência 

física (de um corpo), transformando-a em presença icónica. A imagem do corpo fúnebre, para ele, é um 

meio, pois a imagem é “instalada no lugar do corpo perdido do defunto” (Belting, 2014, p. 12). Mas tal 

imagem precisa de um corpo artificial, a fim de poder ocupar o lugar vago do defunto. A medialidade das 

imagens está assim enraizada na analogia com o corpo. Diz Belting que “esse corpo artificial pode 

denominar-se ‘meio’ (e não apenas ‘material’), no sentido de que as imagens requerem uma 

corporalização para adquirirem visibilidade. Para isso um corpo perdido é permutado pelo corpo virtual 

da imagem” (Belting, 2014, p. 12).  

Reter um corpo num suporte exige retratá-lo numa determinada posição. As estruturas que 

representam o corpo, na pintura, na escultura e na fotografia, recebem o nome de figuras de corpo. O 

corpo é sempre situado como um conceito abrangente, que encerra as possibilidades de concretização 

da figura humana (Barrocas, 2014). Ele é o medium primário, que se comunica pelas expressões, em 

cada elemento do rosto, pela expressividade dos olhos e boca, movimentos da testa e sobrancelhas, pela 

enorme quantidade de músculos e suas possibilidades, por posições da cabeça, tronco e membros, que 

geram diversos significados, segundo Harry Pross na sua obra clássica, Medienforschung, de 1971 

(citado em Baitello Jr., 2014, p. 45). Local de forte intertextualidade, o corpo é sempre controlado quando 

em atuação social, pois somos julgados pelas nossas expressões e gestos e isso faz-nos ter controlo 

vigilante sobre o nosso corpo (Giddens, 2008). 

Pross explica que o medium primário se comunica bem sem precisar de nenhum recurso além 

daqueles oferecidos pelo próprio corpo: os seus sons, os seus odores, os seus movimentos, os seus 

gestos, as suas expressões. Entretanto essa comunicação perde-se no espaço-tempo se não for 

representada em alguma superfície. Belting fala do corpo como meio, na aceção de um vetor, agente ou 
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dispositivo. O meio funciona como um suporte, anfitrião e ferramenta para a imagem. Ele afirma que 

nossos corpos atuam como um meio vivo processando, recebendo e transmitindo imagens.  

É devido a esta capacidade inata dos nossos corpos (das nossas mentes como parte dos nossos 

corpos) que conseguimos distinguir os meios das imagens, pelo que entendemos que uma 

imagem de um corpo não é um simples objeto (uma cópia fotográfica, por exemplo), nem um 

corpo real (o corpo do amado na fotografia). (Belting, 2014, p. 14)  

Nos processos de comunicação, um corpo imprime os seus sinais num suporte que é recebido 

por um outro corpo, ou podem estes sinais ser representados num suporte que será percebido por um 

outro corpo. Há muitos exemplos de suportes do medium primário, que, por sua vez, são classificados 

como média secundários, segundo Pross (citado em Baitello Jr., 2014, p. 46). A humanidade encontrou 

diversas formas de registo do medium primário: o papel (desenho), a pedra (escultura), a tela (pintura), 

o papel fotográfico (fotografia analógica), etc. Os média secundários, muito embora consigam tornar 

permanente o medium primário, não conseguem vencer o espaço-tempo, pois estão presentes no local 

em que se encontram fisicamente, esclarece Pross. 

Mas quando usamos aparatos e conseguimos divulgar o medium primário em grande 

quantidade, para longas distâncias, sem limite de espaço-tempo, estamos a utilizar os média terciários, 

que segundo Pross, são meios de comunicação que não podem funcionar sem aparelhos tanto do lado 

do emissor quanto do recetor (citado em Baitello Jr., 2014, p. 109). A obra de Pross é de 1971 e não 

faz referência aos notebooks ou smartphones. Mas se, em formato digital, através de captura e 

arquivamento em processos eletrónicos, transportamos a voz e as imagens do corpo para ecrãs, então, 

nesta lógica, os aparelhos com acesso às redes sociais são meios terciários. Mas os média secundários 

e terciários não anulam ou suprimem o primário, este é sempre o primeiro a comunicar.  

A fotografia, nesta situação, seja ela analógica ou digital, instala-se como memória visual do 

medium primário, pois guarda a nossa juventude, as nossas expressões e os nossos gestos. Com a 

fotografia inauguram-se a permanência e a sobrevida simbólica após a presença do corpo (Baitello Jr., 

2014).  

Mas, para além do caso específico do retrato, importa interrogar o que a fotografia diz do corpo 

por ela documentado e de como ela representa o homem neste corpo. A resposta é evidente, 

pois, ao longo do século e meio de sua existência, a fotografia encenou sempre diversamente o 

corpo e o ser humano. Por conseguinte, também neste caso trabalha uma perspetiva que não é 

guiada apenas pela técnica objetiva, mas, de forma mais decisiva, é guiada por um olhar que na 

imagem produz a sua própria analogia – tal como se verifica com todas as imagens antes da 

invenção da fotografia. É na história da fotografia moderna que, de modo singular, se reflete a 
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história moderna do corpo. Isto vale, sem dúvida, tanto para a estética quanto para a ideologia 

do corpo. (Belting, 2014, p. 141) 

António Barrocas explica que a cultura renascentista tipificou os modos de atuação do corpo, 

através da gestualidade, e com ela articulou uma gramática simbólica, passível de leitura. “O corpo 

obedece a regras e entendimentos muito claros na sua atuação social” (Barrocas, 2014, p.10), assim 

como a sua representação, enquanto lugar de manifestação de uma personalidade, de um caráter. Não 

só o corpo, com as suas roupas, o seu corte de cabelo, as suas tatuagens e adereços, vão conter 

significados sociais, mas também as suas figuras de corpo, retratadas em algum suporte contêm um 

sentido, que se mantém vivo formalmente por algum tempo (Barrocas, 2014). Esse sentido da figura de 

corpo é importante na transformação do transitório ao eterno, é a imagem-monumento, no âmbito 

psicológico, de quem está vivo e vê-se retratado num quadro ou fotografia. É o sentimento de eterno, 

que esse retratado passará para os seus contemporâneos e para as futuras gerações. As imagens 

tornam-se, então, monumentos da vida que se foi, segundo Dietmar Kamper (Kamper, 2000).  

Uma figura de corpo pode representar uma ação por um determinado tempo ou deixar de conter 

um determinado sentido depois de algum facto, ou ainda mudar de sentido em função do local, da época 

ou do grupo humano. A representação do corpo de um sujeito, por obedecer a regras e entendimentos 

em sua atuação social, pode ter significados diferentes em função do ambiente ou da roupa que a pessoa 

está a usar no momento do registo. Uma comparação simples entre duas fotografias imaginárias, mas 

que situam-nos sobre essa representação: na primeira imagem, um jogador de uma determinada equipa 

de futebol, (as suas roupas identificam-no), prostrado, de joelhos, cabeça baixa ao ponto de tocar o solo, 

num campo relvado, próximo da área de marcação do golo, tem um significado totalmente diferente de 

uma segunda foto, onde o mesmo jogador, com as mesmas roupas e na mesma posição, encontra-se 

num templo religioso, próximo do altar onde se situa a figura do Cristo crucificado. A figuração de corpo 

é a mesma, a roupa também, mas é a ambientação que altera o significado do contexto da personagem. 

Na primeira imagem, pode-se supor um sentimento de derrota do jogador, e na segunda fotografia, o 

sentimento de devoção, relacionado à sua religiosidade.  

A escultura, a pintura, e posteriormente a fotografia, produziram os seus catálogos tradicionais 

de figurações de corpo, onde sempre constaram posições controladas por questões culturais, religiosas, 

sociais e políticas, conhecidas como poses:  

a pose pode ser entendida como um movimento ‘congelado’, no tempo e no espaço, com um 

objetivo, o da representação, o do ser visto como e, como tal, desde logo, nesta intenção, remete 

para a construção de um texto numa criação de um Sentido.” (Barrocas, 2014, p. 10) 
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Barrocas, que analisa a pose na fotografia e na pintura, em seu processo histórico em Portugal, afirma 

que a pose foi utilizada como um procedimento essencial na atribuição de um sentido às representações 

do corpo. E para isso, o autor contextualizou as poses em nível técnico, cultural, estético e social. O autor 

diz que: 

(…) as representações do corpo, as Poses, pertencem assim na nossa perspetiva, ao domínio 

do tempo longo da História, da longa duração, constituindo-se como elementos significantes por 

si próprios, manifestando uma autonomia relativa em relação a outros elementos do todo que é 

a Imagem. Elas são pequenas estruturas representacionais que serão reutilizadas noutros 

contextos históricos diferentes daqueles que as viram nascer. Daí a referência aos ‘estereótipos’ 

ou ‘figuras’. (Barrocas, 2014, p. 10) 

Os catálogos tradicionais de figurações de corpo supõem que a representação de uma pessoa 

passa pelo crivo do maior interessado: o dono do corpo representado. Logo, a pose escolhida para estar 

num suporte, com a intenção de construir um sentido, é uma estrutura em que o retratado parou, 

preparou o seu corpo e se colocou no tempo e no espaço para o registo. O retratado tinha uma perceção 

de como o seu corpo seria eternizado. E esse sentimento de estar representado, de como ele seria visto, 

fez parte do processo em que resultou a sua imagem. Os estudos sobre a imagem do corpo eram 

incipientes, até 1935, quando o livro The image and appearance of the human body, do médico psiquiatra 

austríaco Paul Ferdinand Schilder, foi publicado. Após análises neurofisiológicas, psicológicas e 

sociológicas, o autor apresentou o conceito de imagem corporal social: “a imagem do corpo humano 

significa a figuração de nosso próprio corpo que formamos em nossa mente, isto é, a maneira como o 

corpo aparece para nós mesmos” (Schilder, 1999, p. 11). A imagem corporal social, segundo o autor, 

relaciona-se de forma intra e interpessoal com as emoções e sentimentos do indivíduo consigo, com os 

outros e com o seu ambiente. Estas relações corporais incluem o uso de adornos, de vestimentas, de 

tatuagens e objetos perfurantes. A experiência da nossa imagem corporal e a experiência dos corpos dos 

outros estão intimamente interligadas, esclarece Schilder.  

A perceção de que o corpo e o rosto são importantes nos processos de comunicação interpessoal 

e social foi ignorada por muito tempo. Apenas na segunda metade do século XX, as Ciências da 

Comunicação iniciaram estudos sobre o corpo e a sua potencialidade comunicativa, segundo Baitello Jr. 

(2012). Atualmente são milhares de pesquisas que buscam compreender qual a influência da imagem 

do corpo nas decisões de consumo, no fortalecimento de estereótipos, nas tendências do design de 

moda, nos estudos de género, na sua relação com a saúde, etc. Na fotografia e no fotojornalismo, 

encontramos diversos estudos interessantes que procuram significados do corpo e/ou do rosto, e 

destacamos as pesquisa de Kotchemidova (2005), que analisa o sorriso na fotografia; de Mota Ribeiro & 
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Pinto Coelho (2011), que discute o género feminino na publicidade; de Biondi (2013), que problematiza 

as categorias do corpo retratado em situação de sofrimento nos média; de Barrocas (2014), que analisa 

a pose no seu processo histórico em Portugal; de Fausing (2014), que categoriza a selfie e suas 

variações; e de Mosquera, (2014), que identifica elementos semióticos numa determinada fotografia 

publicada no El País, em uma análise antroposemiótica. 

O corpo, na representação pictórica, não é um elemento natural. Ele é o resultado de um jogo 

de forças, deve aparentar uma naturalidade nos gestos, na expressão, mas, em realidade, o seu resultado 

é fruto de controlos psicossociais. “A figuração do corpo foi sempre uma área fortemente controlada e 

codificada pelos vários poderes (religioso, político) e é, por esta razão, um local de forte intertextualidade” 

(Barrocas, 2014, p. 11). Essa intertextualidade do corpo é um elemento que aciona mecanismos 

importantes na decodificação dos espontâneos, no mundo ocidental, pois é uma intertextualidade 

construída pelos conhecimentos sobre leis, teologia, cultura clássica greco-romana, literatura, questões 

de género do masculino e do feminino, que, em termos teóricos, inclui tudo o que possa abarcar os 

movimentos do corpo, a encenação no sentido de revelação do indivíduo, do seu Eu moral e social.  

 

2.2. A encenação do retrato e o poder da pose 

Poses são códigos saturados de sentido, como bem sinaliza Barthes (1984), e sua função social 

consolidou-se com o retrato, quando a aristocracia buscou na pintura a sua representação para a 

posteridade e tornou o artefacto colecionável. No início, o retrato era para mandar à memória coletiva 

um príncipe, um rei, alguém muito importante, e era utilizado apenas pelos homens que detinham o 

poder. Também nesta época surgiram as teorias sobre o retrato e a pose: “a história do retrato moderno 

foi quase sempre escrita como a história de uma imagem em que se leu a semelhança relativamente a 

um modelo vivo. Mas semelhança é um conceito incerto e variável, que após a invenção da fotografia 

ganhou um novo sentido” (Belting, 2014, p. 151). O retrato era um meio, associado à uma convenção 

social, com caráter formal e de conteúdo.    

Segundo Barrocas, o retrato era produzido com a função de ser um memorial, como no caso 

dos reis, ou histórico, depois de algum acontecimento importante, como o quadro de algum grande 

navegador após a descoberta de um novo território; ou familiar, como a representação do contexto do 

quotidiano de casas aristocratas. Nas figurações que nos interessam, com indivíduos poderosos, o retrato 

memorial tinha como objetivo inscrever uma personagem, principalmente do sexo masculino, na 

continuidade das gerações. A função da pose então era revelar a personalidade de alguém que merecia 

destaque, ou pelo status de nascido ou por alguma atuação social que o tornou poderoso. O retratado 
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ocupava um lugar de reconhecimento político e social (Freund, 1993; Barrocas, 2014). Com a ascensão 

da burguesia, a partir de 1750, o retrato passou a ser utilizado por todo aquele que tinha dinheiro para 

pagar a um bom pintor. Para Anatereza Fabris, o retrato foi utilizado pela burguesia como gesto inaugural 

da criação de uma linhagem em virtude do êxito do seu fundador, homem branco, bem-sucedido em 

suas funções sociais e abastado economicamente (Fabris, 2004a).  

As teorias do retrato justificam uma “utopia da representação” (Barrocas, 2014, p. 56), em que 

há uma certa liberdade do pintor em representar a personagem com traços e elementos que o tornem 

reconhecíveis, identificáveis, mas também com a sua forma ideal, o que permite uma ilusão sobre a 

realidade. O modelo real, a personagem, serve de parâmetro para o modelo retratado, mas este o 

transcende. Há, entre os teóricos do retrato, aqueles que acreditam que mais que a representação, o 

retrato é uma imitação. E um bom pintor, na arte da imitação, era uma habilidade rara e bem paga, 

porque conseguia revelar o que havia de melhor na personagem (dignidade, porte, nobreza, beleza e 

estado da alma, uma harmonia que se refletia nos gestos, na expressão). Um bom pintor retratista, cuja 

maior habilidade era tornar a imagem do retratado o mais próximo da realidade e, ao mesmo tempo, da 

utopia da representação, era sustentado por semanas ou meses, pelo aristocrata ou pelo burguês, 

enquanto produzia o retrato encomendado. Ao pintor era permitido corrigir o rosto e o corpo do retratado, 

quantas vezes fosse necessário, até o momento de apresentar o resultado. Um retrato encomendado só 

era apresentado ao público após a aprovação do contratante. 

As restrições técnicas da fotografia nos seus primórdios fortaleceram questões culturais que 

permitiram ao retrato um vínculo com o ritual da encenação, do corpo estudado para um momento do 

registo fotográfico e da importância da pose. Para além das questões de identidade social do retrato, 

herdadas da pintura, a tecnologia da fotografia exigia uma rigidez na pose, pois só era registado quem 

conseguia ficar totalmente imóvel por alguns segundos. 

Os primeiros registos de fixação de imagens ocorreram entre os anos de 1826 e 1836, em 

França, como resultado dos experimentos de Joseph Nicephore Niépce e Louis Jacques-Mandè Daguerre, 

os inventores da fotografia. Esses registos levavam em média oito horas de exposição à luz para serem 

fixados em suportes metálicos, envolvidos em compostos químicos à base de sais de prata. Em 1836, 

após a morte de Niépce, Daguerre prosseguiu nas suas experiências e conseguiu reduzir a exposição 

para oito minutos. Era um período de imobilidade que impedia registar seres humanos. A exceção 

aconteceu no início de 1939, no daguerreótipo conhecido como Boulevard du Temple. 
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.  

Figura 8: Boulevard du Temple com duas figuras humanas no canto inferior esquerdo 

Daguerre realizou um registo da rua onde morava, em Paris, em que é possível perceber no 

canto inferior esquerdo da imagem, as silhuetas borradas de um engraxador e do seu cliente que, 

aparentemente, estavam quase na mesma posição pelo tempo necessário ao registo, os oito minutos de 

sensibilização. O daguerreótipo com as duas silhuetas borradas e pouco definidas12 foi a primeira 

fotografia a conter pessoas. Quando Daguerre apresentou o invento à Academia Francesa de Ciências e 

trocou a patente do seu invento por uma pensão vitalícia do governo francês, em agosto de 1839, o 

processo de captura e fixação do daguerreótipo passou a ser de domínio público. Ele escreveu um 

documento que detalhava todos os processos que envolviam a daguerreotipia. O documento foi traduzido 

para diversos idiomas em forma de manual e muitos estudiosos passaram a dedicar-se a melhorar o 

invento, principalmente na estabilização da fixação da imagem e na redução do tempo de exposição a 

luz. Ao longo dos anos de 1839 e 1840, surgiram pequenas – porém significativas – contribuições ao 

processo de ótica e química para melhorar o invento. 

A aceitação da fotografia foi enorme, com as aplicações mais diversas para o novo invento, 

principalmente no sentido do registo histórico e científico. As áreas de conhecimento humano 

perceberam o valor documental da captação da realidade, mas de facto, no início, apenas eram 

registados objetos sem mobilidade e paisagens, porque um ser humano não conseguia permanecer 

imóvel pelos oito minutos que a exposição à luz exigia. Segundo Walter Benjamin (1987), um dos 

pioneiros mais famosos na fotografia, o escocês David Octavius Hill, fez estudos iniciais de fotografias 

com corpos humanos utilizando cadáveres e deixou diversos registos realizados em cemitérios. Barrocas 

                                                           
12 A imagem consta na seleção das 100 fotos mais importantes da história da Time. Retirado de http://100photos.time.com/photos/louis-daguerre-
boulevard-du-temple 

http://100photos.time.com/photos/louis-daguerre-boulevard-du-temple
http://100photos.time.com/photos/louis-daguerre-boulevard-du-temple
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(2014) relata que crianças e animais mortos também eram fotografados pelos estudiosos do 

daguerreótipo.  

Ainda em 1840, um ano depois de anunciado o invento, o físico-matemático Joseph Petzval 

propôs uma lente para a câmara do daguerreótipo que continha um orifício maior, permitindo mais luz 

e assim, ele conseguiu aumentar a abertura do diafragma de f16 para f3.6. O tempo que levava para a 

luz sensibilizar a placa de metal com prata iodada reduziu-se para cerca de 30 segundos. Mas ainda era 

um grande esforço humano manter-se absolutamente imóvel, sem piscar, nem mesmo respirar, por meio 

minuto. Segundo Arlindo Machado (1984), nos estúdios de fotografia o fotografado era chamado de 

paciente, pelo facto de precisar de ter paciência para ficar imóvel, absolutamente imóvel, até o final do 

registo fotográfico. A pose, segundo Machado, era a máscara da imobilidade necessária. Barthes 

acrescenta:  

(...) era preciso submeter o sujeito a longas poses atrás de uma vidraça em pleno sol; tornar-se 

objeto, isso fazia sofrer como uma operação cirúrgica; inventou-se então um aparelho, um apoio 

para a cabeça, espécie de prótese, que sustentava e mantinha o corpo, em sua passagem para 

a imobilidade. (Barthes, 1984, p. 26) 

Para ajudar na difícil tarefa de posar, os estúdios ofereciam cadeiras especiais, com ganchos 

que apoiavam o pescoço e ajudavam a imobilizar o fotografado. Como era um artefacto caro, nem todos 

os ateliês de fotografia adquiriram a cadeira. Mas ofereciam outras formas de facilitar a imobilidade, com 

um cenário composto por pedestais, balaustradas, mesinhas e outros móveis. Assim os pacientes 

podiam usar o mobiliário como apoio, na difícil tarefa de não respirar e não se mover pelo tempo 

necessário. De 1839 a 1841, a França registou a venda de cerca de três milhões de placas sensibilizadas 

para produção de imagens em daguerreótipos (Freund, 1993). 

Em 1841, William Henri Fox-Talbot apresentou ao mundo um processo de fixação mais eficiente: 

a calotipia. Foi o primeiro registo de imagens em positivo/negativo, com a possibilidade de várias cópias 

a partir de um original. Mas a imagem não era muito nítida. Segundo Benjamim (1987), a aristocracia e 

uma parcela da burguesia, que tinham acesso ao invento de Daguerre, optaram por manter o 

daguerreótipo, que exclusivamente só possibilitava uma única placa de imagem.  

Em 1851, Frederick Scott Archer inventou a emulsão de colódio húmida, processo de fixação 

mais estável e que utilizava o vidro como suporte para a imagem em negativo, e o papel como suporte 

em positivo. O colódio substituiu a calotipia e, em parte, a daguerreotipia. O processo passou por ajustes 

e melhorias, e as suas variantes como a ambrotipia e a ferrotipia, produziram suportes de imagens mais 
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resistentes. Contudo só em 1870 surgiram os processos com placas secas de gelatina, antecessoras 

dos filmes de acetato.  

Após 1853, uma nova invenção, utilizando as variantes do colódio, instaurou a era do retrato. 

Uma câmara com quatro objetivas, num eficiente método de registo, conseguia realizar quatro 

exposições em cada metade de uma chapa emulsificada e produzir oito imagens de uma única vez. Seu 

criador, André Adolphe Eugène Disdéri, denominou-a de cartes-de-visite. O invento reduziu o custo de 

produção de uma imagem e, com várias fotografias em mãos, as famílias abastadas e poderosas, da 

nobreza e da burguesia, começaram a montar álbuns de família e a trocar imagens entre parentes e 

amigos. Enviar e receber imagens de uma família nobre amiga, era sinal de afeto e de reconhecimento 

daquela amizade. Assim, com a troca das imagens, fortalecia-se as relações afetivas de toda a ordem e 

mantinham-se laços, pois fazia parte de um conjunto de práticas quotidianas, cuja finalidade maior era 

legitimar a importância de um grupo familiar no âmbito público, entendendo como público o mesmo 

status social (Muaze, 2006). Desta forma a humanidade teve a sua primeira versão do que atualmente 

se entende por redes sociais de compartilhamento de imagens, como o Flickr e o Instagram (Lima, 

Martins & Oliveira, 2011).  

Os cartes-de-visite tinham o objetivo de dar visibilidade e ostentar o status social do retratado: 

“os estúdios fotográficos adotaram uma série de códigos representacionais, imersos em linguagem 

teatral para inserir o retratado no papel social que lhe desse maior notoriedade” (Silva, 2012, p. 101). A 

fotografia, assim como a pintura, buscou no retrato a ilusão da representação. O ideal do retratado exigia 

preparos, uma cenografia, com objetos representativos de como a personagem queria ser imortalizada, 

com escolha de roupas, sapatos, joias, adereços, e antes de posar para o fotógrafo, tudo deveria “estar 

no devido lugar para que através da mise-en-scène fotográfica se conseguisse criar uma imagem capaz 

de produzir uma representação ideal para ser perenizada” (Muaze, 2006, p. 45). Ser fotografado requeria 

preparar-se (com roupas e acessórios) e também arrumar o ambiente, para então escolher uma 

determinada pose. 

Oito anos após patentear os cartes-de-visite, em 1862, Disdéri publicou Esthétique de la 

photographie, onde estabeleceu critérios que considerava importantes, dentre eles a “fisionomia 

agradável e beleza” (Freund, 1993, p. 64). Segundo Gisele Freund, os conceitos estéticos vigentes entre 

os pintores foram transplantados para a fotografia e guiaram os primeiros fotógrafos, principalmente na 

produção dos retratos.  

Lucius Silva analisou as figurações de corpo num conjunto de fotografias do século XIX, em que 

alguns artefactos eram utilizados nos estúdios com o propósito de revelar uma nova forma de pensar da 
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época, mais racional e crítica, própria do iluminismo. Móveis como secretárias, estantes e objetos como 

livros, óculos, cartolas e bengalas, passaram a compor as poses para dar aos homens retratados uma 

individuação condizente com o sentimento de progresso, de cultura, de ciência e conhecimento. Para o 

pesquisador, “pelo recorte fotográfico o corpo foi reestruturado para ser visto e recordado em sua melhor 

apresentação” (Silva, 2012, p. 101).  

Até à década de 1880, as limitações tecnológicas não permitiam que as fotografias fossem 

produzidas no interior das igrejas e das casas. Por este motivo, os ateliês eram criados com boas 

condições de iluminação, com parte do teto em vidro, para a entrada da luz solar, com cenários e 

mobiliários variados, tecidos para fundos e até peças de vestuário elaboradas para oferecer aos clientes. 

As fotografias eram produzidas para gerar referências às ocasiões retratadas, como por exemplo, véus, 

terços e livros de oração para fotografar adolescentes em sua primeira comunhão.  

Ao fotógrafo cabia estudar as melhores posições e ângulos, para revelar na imagem a mensagem 

mais eficiente sobre a ocasião. Benjamin relata que as primeiras fotografias, pelo imperativo técnico, 

eram imagens onde “tudo se organizava para durar” (Benjamin, 1987, p. 96). O longo tempo de 

exposição obrigava a um procedimento de controlo do corpo através da pose, a concentração tanto do 

fotógrafo quanto do fotografado, que não poderia mexer-se, nem mesmo respirar ou piscar, constituiu-

se de um ritual que levou a fotografia a um momento psicológico de grande duração, um evento em si, 

que era deixar-se fotografar. Então, embora o aparato técnico utilizasse um processo físico, químico e 

ótico na captação da imagem, o resultado, que dependia da pose fotográfica foi, desde sempre, uma 

composição fictícia do corpo e do sujeito, diante de uma câmara fotográfica. 

A década de 1880 vivenciou a criação do obturador. Produzir uma foto tornou-se um ato cada 

vez mais rápido, controlado por um sistema que fracionava, em milésimos de segundo, o tempo da 

exposição e fixação da imagem. Ainda assim, num primeiro momento, o ato de posar permaneceu, e os 

estúdios, que antes usavam móveis para apoio do corpo, passaram a usar o cenário para dar um suporte 

social e cultural à pose do fotografado. Também na década de 1880, surgiram os flashes, que não 

limitavam mais as fotos a ambientes bem iluminados.  

Quem posava almejava a visibilidade, o monumento, a memória, a lembrança e esse momento 

histórico do fotografado constituía-se como um processo negociado com o fotógrafo. Os retratistas eram 

um pouco biógrafos dos seus retratados. Intermediários entre os momentos captados pela câmara, na 

vida da personagem registada, para que os curiosos os conhecessem em detalhes, ou ainda para que, 

no futuro, pudessem ser vistos, rememorados, e algo se soubesse sobre a sua personalidade. A pose 

era fruto de uma negociação entre o biografado e o biógrafo na manipulação da cena, para a produção 
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de um documento perene do retratado (Muaze, 2006). A fotografia tornou-se, assim como era o retrato 

na pintura, um objeto de admiração e poder, não só pelo conteúdo, mas pelo simbólico que representava, 

já que era um artefacto caro, produzido nos famosos estúdios ou ateliês, que exigiam não só um tempo 

de exposição, mas um tempo social, da representação ideal.  

Mariana Muaze estudou um rico acervo composto por cartas, recibos, contratos e fotografias de 

uma família abastada da elite brasileira entre os anos de 1840 e 1889. Nas 231 fotografias que analisou, 

a pesquisadora encontrou elementos nas figurações de corpo que eram índices da posição social de 

cada membro da família: a altivez no olhar das figuras masculinas adultas, a timidez nas faces femininas 

das jovens, os cabelos presos das mulheres casadas, as roupas impecáveis de toda a família no ritual 

fotográfico, a velhice sempre digna e respeitosa. Tudo isso, segundo a autora, fazia parte do jogo de 

representação. Também a posição ocupada pelos membros da família era indicada no conjunto da 

imagem: o homem mais velho ou mais poderoso, em fotos de grupo, era a figura central, de pai, de 

patriarca. Quase sempre sentado na melhor cadeira, com o encosto mais alto. A mulher, a figura 

protetora de mãe, acolhedora, envolvida pelos filhos. Na maior parte das fotos a posição de cada pessoa 

reiterava o papel social dela no grupo fotografado. Muaze (2006) afirma que, entre a classe senhorial, 

as fotografias registavam casamentos, batizados, eventos de primeira comunhão, atribuição de grau 

escolar ou militar, noivados e tudo o que merecesse divulgação entre parentes e amigos.  

Sobre os figurinos específicos que o ser humano inventou para determinadas ocasiões, Baitello 

Jr. diz que uma das maneiras de se apropriar das superfícies e dos planos, que podem carregar imagens, 

foi a invenção da vestimenta com cores, formas, texturas, desenhos, aplicações de outros materiais. 

Com os seus diversos sentidos, podem ser usadas em ocasiões diferentes, como o vestido da noiva, ou 

o uniforme militar, ou a fantasia de carnaval. Com a roupa, o corpo torna-se suporte de imagens e anima-

as.  

O corpo reveste-se, assim, de um caráter midiático, passando a ser o centro dos rituais, dos 

cultos, das guerras e das festas, dos jogos e das competições. Mas sempre é o corpo em 

movimento, em transmutações e transformações, em atividade e em performatividade. (Baitello 

Jr., 2012, p. 42)   

Em 1888, com o lançamento da primeira Kodak13, câmara que possuía um rolo de filme negativo 

para 100 exposições, o mercado da fotografia passou por uma grande revolução. O empresário George 

Eastman conseguiu democratizar o acesso à fotografia amadora, com o slogan “você aperta o botão e 

nós fazemos o resto”. Com as câmaras da Kodak, a fotografia de família passou a ter uma grande 

                                                           
13 Fonte: Site da Kodak. Retirado em http://www.kodak.com/corp/aboutus/heritage/georgeeastman/default.htm 
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importância social. Segundo Christina Kotchemidova (2005), as campanhas publicitárias de Eastman 

foram capazes de fortalecer o hábito de fotografar os encontros familiares, os passeios, as visitas a 

lugares famosos no mundo, além de introduzir definitivamente o sorriso nas fotografias sociais, retirando 

a expressão sisuda e rígida da face dos fotografados, herdada da pintura, onde o sorriso era considerado 

característica da classe baixa, de bêbados e de deficientes mentais. 

A fotografia tornou-se algo acessível no século XX. Os rolos de filmes passaram a ser consumidos 

com 12, 24 e 36 exposições. No Brasil, por exemplo, os fotogramas foram apelidados de poses. Nos 

registos de eventos sociais e familiares, todo o fotógrafo, profissional ou não, precisava de calcular a 

quantidade de cartuchos de filmes que eram necessários na cobertura, pelas cenas que era 

imprescindível eternizar para narrar visualmente todo o acontecimento. Um único filme para registo de 

um enlace matrimonial, por exemplo, iria exigir poses da noiva e do noivo, separados, com as respetivas 

famílias, juntos, do casal com o padre, durante a troca de alianças, com os padrinhos, com os 

convidados, etc. Tais cenas faziam parte de uma narrativa que exigia um cálculo de tomadas fotográficas, 

pois os cartuchos com 12, 24 ou 36 exposições determinavam o planejamento do registo. Havia então 

a limitação tecnológica do número de fotogramas do filme, mas também havia a necessidade social da 

narrativa para a posteridade, que tornava a pose muito importante nos processos narrativos (Lins, Oliveira 

& Santos, 2018).  

A história cultural da família da elite brasileira, analisada por Muaze (2006) numa tese de 

doutoramento, revela através de fotografias, como os retratos foram determinantes na produção de uma 

memória familiar ao longo das gerações. A autora destaca que essa materialidade passada foi vivenciada 

e deixou um registo dos objetos, dos lugares e das pessoas, tornando-se documentos históricos, que nos 

informam sobre características do passado, como hábitos, infraestrutura, condições de trabalho, moda, 

etc. Essa materialidade do corpo fotografado, Barthes nomeia de grafemas, e exemplifica como certas 

características no corpo de uma pessoa pode dizer muito sobre a história de vida dela e da comunidade 

de que ela faz parte. Ele destaca as unhas grandes e sujas retratadas na fotografia de um trabalhador 

de uma mina de carvão no final do século XIX (Barthes, 1984). 

Na sua análise sociológica sobre a fotografia, Pierre Bourdieu afirma que nas cerimónias 

familiares as pessoas se fazem fotografar porque a fotografia é um culto doméstico, que possibilita 

solenizar e eternizar os grandes momentos da vida em família. Através do ritual da fotografia, a família é 

o sujeito, mas também é o objeto. O momento reforça a integração, e a imagem reafirma o sentimento 

que o grupo tem de si mesmo e da sua unidade. Além disso, a família realiza-se na imagem que faz de 

si mesma, nos papéis sociais que cada um desempenha, quando retratado (Bourdieu, 2003).  
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O retrato tornou-se, então, um dos símbolos da sociedade capitalista, do indivíduo moderno, da 

busca de uma identidade do sujeito. O indivíduo precisa de se identificar com a sua imagem e este é um 

princípio que fortalece a necessidade da pose. Para Annateresa Fabris, o retrato participa da configuração 

do sujeito como identidade social:  

Todo retrato é simultaneamente um ato social e um ato de sociabilidade: nos diversos momentos 

de sua história, obedece a determinadas normas de representação que regem as modalidades 

de figuração do modelo, a ostentação que ele faz de si mesmo e as múltiplas perceções 

simbólicas suscitadas no intercâmbio social. O modelo oferece à objetiva não apenas seu corpo, 

mas igualmente a sua maneira de conceber o espaço material e social, inserindo-se em uma 

rede de relações complexas, das quais o retrato é um dos emblemas mais significativo. (Fabris, 

2004a, p. 89)  

O retrato deve apresentar as características de personalidade que justificam que aquela pessoa 

merecer ser retratada. Para Barthes, com o advento da fotografia e a democratização do retrato, a 

experiência de ver-se retratado era reveladora.  

Ver-se a si mesmo (e não em um espelho): na escala da História, esse ato é recente, na medida 

em que o retrato, pintado, desenhado, ou miniaturizado, era, até a difusão da Fotografia, um 

bem restrito, destinado, de resto, a apregoar uma situação financeira e social – de qualquer 

maneira, um retrato pintado, por mais semelhante que seja (é o que procuro provar), não é uma 

fotografia. É curioso que não se tenha pensado no distúrbio, (de civilização) que esse ato novo 

traz. Eu queria uma História dos Olhares. Pois a Fotografia é o advento de mim mesmo como 

outro, uma dissociação astuciosa da consciência de identidade. (Barthes, 1984, p. 25) 

O ritual da pose no retrato fotográfico permaneceu inalterado por mais de 120 anos. Em 1963 

a Kodak lançou a série Instamatic, um equipamento de baixo custo, com filmes em cartuchos e flashes 

descartáveis, que eram automáticas nas suas regulagens, de operações muito simples e que teve muita 

aceitação no mercado. Segundo a empresa, em 1970 a Kodak havia produzido mais de 50 milhões 

dessas câmaras, exportadas para o mundo todo. Outras empresas também investiram em equipamentos 

amadores de baixo custo e fácil manuseio e esse facto provocou a redução de estúdios e dos fotógrafos 

ambulantes, com as suas caixas com tecidos escuros que operavam como pequenos laboratórios, pelo 

interior de países como Portugal e Brasil. A fotografia de família deixou os estúdios e a estética da pose 

tornou-se menos rígida, menos ritualística, mas não foi abandonada, ao contrário, com a fotografia mais 

popularizada, mais generalizada, tudo era motivo para virar registo fotográfico. Sem os estúdios, os 

aparatos já não eram necessários. Sem o fotógrafo profissional, a pose viveu a liberdade dos registos 

caseiros ou mais intimistas. Há estudos que estão a ser realizados (Kotchemidova, 2005; Ginosar, 

Rakelly, Sachs, Yin & Efros, 2015), em coleções de arquivos fotográficos, para perceber tendências, 
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objetos ou comportamentos que passaram a figurar nas fotos. O uso de computadores em análises de 

dados históricos visuais tem revelado, por exemplo, alterações em estilos de moda, para saber quando 

um determinado penteado feminino passou a ser muito utilizado, ou como o sorriso começou a figurar 

como traço fisionómico nos registos escolares. 

No início dos anos 2000, com a chegada das câmaras digitais e dos smartphones, a fotografia 

do corpo passou por mais uma nova forma de posar. O equipamento digital grava uma enorme 

quantidade de imagens com qualidade e a narrativa da pose aumentou, as pessoas passaram a criar 

novas poses, como uma necessidade de documentar cada evento, fotografar cada detalhe do que 

vivenciam. Um número muito maior de pessoas passou a ter acesso à produção de imagens. As redes 

virtuais de compartilhamento de imagens foram criadas.  

Vilém Flusser (1998) já dizia, na década de 1980, que quem utiliza uma câmara automática 

fotografa sem pensar muito, produz coleções de imagens também de forma automática. Ele profetizou 

que a fotografia se tornaria algo banal e as imagens estariam tão omnipresentes que iam dificultar a 

distinção entre o público e o privado. O álbum de família, que era uma peça de visualização restrita a 

quem visitasse uma casa, tornou-se peça de museu e as pessoas quase não mais transformam as suas 

coleções de fotos em artigos físicos, exibidos em porta-retratos, dentro do ambiente privado e familiar. 

Os álbuns virtuais são compartilhados e as imagens passaram a imperar em redes criadas para fortalecer 

as necessidades de comunicação e interação social, sem limitação de espaço-tempo, onde conhecidos 

e até desconhecidos podem ver as imagens de um perfil social. 

O sistema digital possibilitou o surgimento de uma nova modalidade de pose: a selfie. Ser, ao 

mesmo tempo, o fotógrafo e o fotografado, poder elaborar a melhor posição do corpo e do rosto diante 

da paisagem, e apertar o botão na hora exata, tornou a selfie a novidade do corpo-imagem: ela é uma 

pose que possibilita novas figurações de corpo. Selfie é um neologismo, derivado do termo self (eu 

mesmo, na língua inglesa). Para Bent Fausing (2014) o género tem uma estética particular, pois permite 

que o ser humano controle a forma como quer ser visto.  

No início, a selfie era feita com câmara digital automática, quase sempre diante do espelho. Logo 

após as facilidades tecnológicas do smartphone, com duas câmaras que funcionam em lados opostos, 

possibilitaram a quem aperta o disparador ficar dentro do quadro da própria foto disparada e ter acesso 

a uma pré-visualização via visor.  

O dicionário Oxford escolheu o termo selfie como palavra do ano em 2013. Na definição do 

dicionário Porto Editora, ela significa uma “fotografia tirada a si próprio, sobretudo a que se tira com um 



Uma visão sócio semiótica do espontâneo no fotojornalismo político 

69 
 

telemóvel ou webcam, e é carregada para uma rede social”14. O primeiro registo de uso da palavra 

aconteceu em 2002, durante um fórum na Austrália, mas foi pouco empregada, até que se tornou uma 

hashtag (palavra-chave) em janeiro de 2011. Naquele ano a palavra selfie foi usada 57 milhões de vezes 

só na rede social Instagram, segundo Fausing (2014). 

Com a selfie a pose passa a ser de total controle do fotografado, um ato revolucionário, pois ela 

transforma o fotografado em agente enunciador. Antes, o fotógrafo era um operator, segundo Barthes 

(1984), com um campo delimitado, e as suas ações eram muito precisas, enquanto coordenador da 

ação de fotografar. Por um imperativo da fotografia, quase sempre, não lhe cabia aparecer, mesmo que 

houvesse essa oportunidade através de um espelho ou do seu reflexo.  

Discreto, o fotógrafo era aquele que ficava por detrás das lentes. No momento em que segurava 

o equipamento, automaticamente desistia de estar na foto e de se transmutar em objeto da fotografia. 

Arlindo Machado fala desse fenómeno em que a inexistência da câmara e do operador no registo 

atestava, ao mesmo tempo, a presença e a ausência de interferência externa à cena. 

A câmara não pode nunca fotografar-se a si mesma, a não ser que a tomemos através do reflexo 

de um espelho da cena. Mesmo neste caso, a produção habitual sempre encontra meios de 

escondê-la ou disfarçá-la, pois se a câmara aparece refletida em superfície de algum objeto 

fotografado o resultado é o comprometimento se não da fotografia, pelo menos do seu efeito de 

“realidade”, já que ocorre um desvelamento do agente enunciador. Sempre que possível, na 

prática dominante, é preciso que tudo se passe como se não houvesse um fotógrafo diante da 

cena, é preciso que a cena apareça como se estivesse lá entregue à própria sorte, a despeito de 

qualquer intervenção do agente enunciador. (Machado, 1984, p. 89) 

O autorretrato não é novidade na fotografia, mas antes, no período analógico, o fotógrafo 

precisava de ter um equipamento profissional, com disparador automático cronometrado ou apertado à 

distância, para conseguir operar todos os comandos de uma produção fotográfica, como foco, leitura da 

luz, ângulo de visão ou perspetiva que a lente teria daquela posição escolhida, às vezes a necessidade 

de um tripé, e ainda auto elaborar-se enquanto imagem monumento. Enfim, posar e fotografar ao mesmo 

tempo exigiam alguns cuidados e conhecimentos do equipamento. Ou então, fotografar-se diante de um 

espelho, como a fotografia de Henri Cartier-Bresson, um dos fotojornalistas mais conceituados, 

conhecido pelo grande domínio que tinha sobre a foto única.  

                                                           
14 selfie in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2017. Retirado de: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/selfie 
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Figura 9: Autorretrato, Henri Cartier-Bresson 

Na fotografia digital atual, a partir do telemóvel com câmaras, o autorretrato tornou-se algo fácil 

de produzir. Com a selfie, a imagem pertence ao retratado, que é um operator objeto – produtor e 

representado da fotografia ao mesmo tempo (Lins, Oliveira & Santos, 2018). 

A maior característica da pose é ela ser o resultado de uma decisão anterior ao ato do registo. 

No novo catálogo de poses que surgiu com a fotografia digital, as pessoas passaram a registar cada 

passo do seu quotidiano, cada prato de alimento que consomem, cada etapa de uma viagem que fazem 

ou de um evento cultural a que assistem. Os seus corpos a compor uma narrativa, como uma prova 

daquilo que estão a vivenciar. Cada experiência tem o imperativo do registo. Há aqueles que arriscam a 

vida15 ao se colocarem em perigo durante a produção de uma selfie. Em 2016, foram registadas mais de 

127 mortes nesta situação. Surgiram os nudes, selfies de pessoas nuas. Há registos de fotografias em 

que moradores de favelas do Brasil ostentam armas16 e que a polícia consegue apreendê-las, ao investigar 

os portadores delas, através de páginas pessoais em redes sociais.  

Muito embora nesse novo catálogo de poses que surgiu com o advento da fotografia digital 

existam tipos duvidosos de poder, o que não deixa dúvida é que a pose tem sempre significados culturais 

intrínsecos, onde o sujeito se posiciona como imagem-monumento, em que a sua figuração e a sua 

                                                           
15 Ver, por exemplo, BBC em http://www.bbc.com/portuguese/geral-38021924 e Uol, em https://viagem.uol.com.br/noticias/2017/07/08/mais-de-60-
das-mortes-por-selfie-ocorreram-no-mesmo-pais-veja-o-top-20.htm 
16 Fonte Jornal Extra. Retirado em http://extra.globo.com/casos-de-policia/policia-do-rio-investiga-bandivas-que-aparecem-em-fotos-ostentando-armas-
21036305.html 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-38021924
https://viagem.uol.com.br/noticias/2017/07/08/mais-de-60-das-mortes-por-selfie-ocorreram-no-mesmo-pais-veja-o-top-20.htm
https://viagem.uol.com.br/noticias/2017/07/08/mais-de-60-das-mortes-por-selfie-ocorreram-no-mesmo-pais-veja-o-top-20.htm
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imagem social estão sempre associadas. Na pose, o sujeito é um ser ativo na sua representação, quem 

vai ser retratado posiciona-se, coloca o seu corpo numa figuração na qual o seu gestual ou expressão 

está associado ao seu poder pessoal e dada figuração é produzida por sua vontade. A pessoa pode posar 

sem olhar para a objetiva, simulando não perceber a câmara, mas a harmonia do seu gestual controlado 

é registado.  

A harmonia gestual e facial na fotografia é tão valorizada que a publicidade demandou a criação 

da profissão de modelo fotográfico: formada por um grupo seletivo de indivíduos que, independente de 

simetria facial, sempre é registado em figuração harmoniosa, pois eles possuem fotogenia, um elemento 

sem explicação plausível, mas que sintetiza a qualidade estética de movimentar-se e deslocar-se nos 

espaços com tal eloquência, que “em qualquer momento ou sob qualquer ângulo que a câmara os 

fixasse, eles dariam uma imagem sempre idealizada e helênica, mas nunca a postura elástica e desairosa 

de quem é surpreendido por um flagrante” (Machado, 1984, p. 52). 

A pose pode constituir-se até mesmo de uma desfiguração, desde que o sujeito tenha consentido 

com a sua figura de corpo. Quando Albert Einstein foi fotografado com a língua de fora, em 1951, pelo 

fotógrafo Arthur Sasse, da United Press International, deixou-se retratar em figuração fora da estética 

ideal e foi quando o seu rosto se tornou popular. 

 

Figura 10: Albert Einstein, entre um casal amigo, fotografado por Arthur Sasse 

Depois Einstein contou aos amigos em que situação aconteceu o registo. Era um dia de 

comemoração, o cientista completava 72 anos e foi receber homenagens na Universidade de Princeton. 

Ao final do evento, já cansado, dentro de um veículo com o amigo Frank Aydelotte e sua esposa, na hora 

de ir embora, Einstein escutou um pedido do fotojornalista para dar um último sorriso e sair bem na foto. 

Einstein então arregalou os olhos e colocou a língua para fora diante da câmara. Ele confessou que era 

uma expressão de recusa ao jogo das representações, mas não deixou de ser a sua forma de representar. 
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Um ganhador do prémio Nobel de Física simbolizou algo do intangível: uma face que contradiz o que se 

imagina ser o rosto de um grande cientista. Foi com esta fotografia que Einstein se transformou num 

ícone da cultura pop durante as décadas de 1950 e 1960. A imagem original foi leiloada por mais de 70 

mil dólares. As suas reproduções tornaram-se estampa de t’shirts e adesivos. Albert Einstein gostou tanto 

do resultado, que ele mesmo passou a reproduzir a imagem e a usá-la em momentos de celebração e 

dá-la aos amigos, como cartões de Natal17. 

Destarte, a cultura da pose está atual, viva e dinâmica. Toda e qualquer imagem, onde o sujeito 

está a posar, os seus gestos, as suas roupas, os objetos que estão à sua volta, todos estes elementos, 

juntos numa fotografia, carregam uma mensagem associada à sua imagem social. Não há como isolá-

los. Neste estudo é importante considerar esse ato voluntário do registo, pois é este elo sociocultural, 

entre a pose e o poder que dela pode advir, que nos interessa, quando o sujeito é retratado.  

Para Rouillé, “a pose retém do movimento apenas seu ponto culminante, que ela erige em 

momento essencial, privilegiado, capaz de exprimir a totalidade” (Rouillé, 2009, p. 227). As poses são 

formas regradas e convencionais, já os espontâneos, são movimentos interrompidos. A pose e o poder 

têm uma relação intrínseca, enquanto a sua antítese é a não-pose, quando o corpo é transformado 

também em imagem-monumento, pois a personagem será lembrada pela sua figuração, sem que esta 

tenha sido produzida sem o consentimento do retratado. Compreender esses mecanismos de visualidade 

sobre as figurações de corpo é um elemento-chave, que atua nos processos de decodificação do leitor 

de notícias.  

 

2.3. O inconsciente ótico e a descoberta de um mundo invisível 

Os olhos humanos, por muito tempo, foram fonte de crédito. O real estava diante dos olhos. Mas 

os aparatos óticos, como os microscópios e os telescópios, fez-nos perceber que os nossos olhos têm 

limitações. Quando olhamos para um recipiente com água transparente, sabemos que, embora tenha 

características visíveis de água potável, nada nos garante que o seja, pois sabemos que os nossos olhos 

não nos permitem ver partículas minúsculas que compõem a matéria. Acreditamos na ciência biológica 

há anos, nos conceitos sobre vida microscópica, e não duvidamos da existência dos vírus e bactérias. 

Mas nem sempre foi assim. Muitas doenças, antes da microscopia, eram atribuídas à ira dos deuses, às 

                                                           
17 Fontes: Lomography, em  https://www.lomography.com/magazine/62427-influential-photographs-einsteins-tongue-1951-by-arthur-sasse; e Artshot 
Galeria, em http://artshot.com/albert-einstein-mostrando-a-lingua-1951/ Universo Online, em 
http://www2.uol.com.br/guiadolitoral/materias/conheca_a_historia_por_tras_da_iconica_foto_de_einstein_mostrando_a_lingua-4030-2017.shtml  

https://www.lomography.com/magazine/62427-influential-photographs-einsteins-tongue-1951-by-arthur-sasse
http://www2.uol.com.br/guiadolitoral/materias/conheca_a_historia_por_tras_da_iconica_foto_de_einstein_mostrando_a_lingua-4030-2017.shtml
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pragas e a um Deus insatisfeito com a moralidade humana. O professor Hal Foster, que organizou a 

coletânea Vision and visuality, escreveu no prefácio:  

Embora visão sugira a perceção visual como operação física, e visualidade a mesma perceção 

como facto social, as duas não se opõem como a natureza se opõe à cultura: a visão é também 

social e histórica, e a visualidade envolve corpo e psique. Todavia, não são idênticas: aqui, a 

diferença entre os termos assinala uma diferença no interior do visual – entre os mecanismos 

da visão e suas técnicas históricas, entre o dado da visão e suas determinações discursivas – 

uma diferença, muitas diferenças, entre de que modo vemos, como somos capazes, autorizados 

ou levados a ver, e como vemos esse ver ou o não-visto dentro dele. (Foster, 1988 citado em 

Jay, 2004, p. 15) 

Há uma “verdade” na imagem que o aparato técnico consegue captar. E são muitos os 

experimentos que demonstram que o cérebro não tem a capacidade de processar, conscientemente, 

todas as informações visuais que os olhos captam. Tais imagens fortalecem a ideia do realismo 

fotográfico. Fenómenos de perceção seletiva já foram amplamente estudados, inclusive na publicidade 

(Sérvio, 2014).  

Os experimentos do fisiologista francês Étienne-Jules Marey e do fotógrafo inglês Eadweard 

James Muybridge demonstraram na década de 1880, como é possível um aparato fotográfico revelar 

detalhes da realidade que a visão humana desconhece. Marey e Muybridge  encontraram-se em Paris 

em setembro de 1881 com o objetivo de trocar conhecimentos sobre registos fotográficos sequenciais. 

Marey era professor do Collège de France e estudava, sobretudo, o movimento de pessoas e animais, 

mas foi também um pioneiro na fotografia de movimento, que denominou chronophotography. Ele 

inventou um objeto que combinava uma câmara fotográfica com o mecanismo de um relógio, o fuzil 

cronofotográfico. O aparato tinha uma manivela que acionava um rolo com 12 fotogramas em pouco 

mais de um segundo, capaz de captar imagens sequenciais. Marey conseguiu, em 1882, registar 

diversas fases de um voo de um pelicano com o equipamento que inventou. Também publicou dois livros 

sobre o movimento dos corpos, com diversas imagens: La machine animale, em 1873 e Le mouviment, 

em 1894.  

Muybridge, que já era um fotógrafo importante, publicava na revista La Nature, onde Marey 

conheceu o seu trabalho, e morava em São Francisco (EUA) desde os 20 anos de idade. Em 1887, 

Muybridge fez um novo experimento para comprovar alguns dos estudos de Marey sobre o movimento 

dos cavalos e utilizou outros aparatos para a realização da chronophotography. Ele instalou 12 câmaras, 

dispostas uma ao lado da outra, com disparadores elétricos operando por bateria, cujos disparos eram 

produzidos sequencialmente, assim que o cavalo tocava os fios na pista em que as câmaras estavam 
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posicionadas. As imagens captadas revelaram movimentos singulares, que nós não conseguimos 

perceber, como as quatro patas de um cavalo “suspensas” no ar, num momento sincrónico (Benedetti, 

2018; Sousa, 2000b; Fabris, 2004b; Machado, 1984). Tais imagens encantaram e surpreenderam o 

mundo científico e artístico. Os experimentos de Marey e Muybridge impulsionaram a fotografia, e, por 

decorrência, auxiliaram também a medicina de imagens e a invenção do cinema. Foram ainda relevantes 

para demonstrar como o nosso cérebro não consegue acompanhar movimentos muito rápidos. Os 

nossos olhos têm limites. Mas a câmara, ao captar estes movimentos que não percebemos, revela o 

inconsciente ótico.  

 

Figura 11: Sequência The Horse in motion de Eadweard James Muybridge 

Muybridge deixou um acervo de mais de 20 mil imagens com os seus estudos sobre o movimento 

dos corpos de animais, de homens e mulheres. Os seus trabalhos, que revelavam o que o olho não via, 

relacionavam tempo e movimento. Tais estudos inspiraram artistas como Auguste Rodin e Edgar Degas, 

e deram origem ao termo instantâneo na fotografia, segundo Annateresa Fabris (2004b). A 

chronophotography possibilitou a Walter Benjamim, anos depois, teorizar sobre o inconsciente ótico e 

como isso nos possibilita novas descobertas, amplia nossa noção do mundo e adentra em campos do 

imaginário.   

Percebemos, em geral, o movimento de um homem que caminha, ainda que em grandes traços, 

mas nada percebemos de sua atitude na exata fração de segundo em que ele dá um passo. A 

fotografia nos mostra essa atitude, através de seus recursos auxiliares: câmara lenta, ampliação. 

Só a fotografia revela esse inconsciente ótico, como só a psicanálise revela o inconsciente 

pulsional. (Benjamin, 1987, p. 94) 

Na atualidade, há câmaras que conseguem captar centenas, e até milhares, de fps (fotos por 

segundo), e que revelam18 quadro a quadro, detalhes do voo de um beija flor ou como é o processo de 

uma gota de chuva quando se espalha no chão. Mas bastam 60 fps de imagens sequenciais para que 

uma câmara registe diversos movimentos que são impercetíveis a olho nu. O inconsciente ótico revela-

se cada vez mais em imagens pormenorizadas. No espontâneo, com a fotografia sequencial, as imagens 

                                                           
18 Fonte site da empresa Phantom. Retirado de https://www.phantomhighspeed.com/Products/Ultrahigh-Speed-Cameras 
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revelam os micro gestos do corpo, as micro expressões da face, ou congelam uma etapa do processo 

de produção gestual, o continuum e não um gesto completo. Captam um gesto não concretizado, um 

gesto inacabado.  

Figurações captadas no meio de um movimento, congeladas enquanto o rosto ou o corpo estava 

em pleno andamento de uma posição à outra, configurando-se ainda morfologicamente, ou de uma 

expressão para outra, são imagens que dão origem às novas figurações de corpo quando registadas pelo 

aparato tecnológico.  

A visão trata da perceção como operação física, trata dos mecanismos entre os nossos olhos e 

o cérebro. Quando há algo que não vemos, mas o aparato técnico nos mostra, passamoa visualizar o 

que o aparato consegue ver como se fosse algo naturalmente verdadeiro. A visualidade dos gestos não 

concretizados passou a ser um facto social, figurações que só existiram nas frações de segundo da 

captura técnica. E o corpo, esse medium natural, passou a emitir novas mensagens. 

  

2.4. A estética da desfiguração 

O nosso elemento cultural mais significativo na interpretação de um corpo retratado em não-

pose depreciativa é a estética do grotesco: essas figurações desarranjadas, que sugerem exagero na 

ação, na emoção, na expressão e adentram numa estética e num universo cultural bem definido. 

A fenomenologia percebe como estética uma complexa relação entre perceção e experiência. A 

palavra estética é oriunda do vocábulo grego aisthêsis que designa ao mesmo tempo sentir e perceber, 

experimentar e pensar o sensível. Uma imagem cuja figura está fora de controle, por isso desfigurada, 

já sugere a falta da sua própria figura humana. O desfigurado é uma construção cultural e é uma 

experiência estética. O leitor, diante de um corpo ou rosto desfigurado, tem uma experiência transmitida 

pela imagem, em que o seu olhar recebe um conjunto de significados que vão participar dessa 

experiência. Existem valores culturais no desfigurado que participam da fruição estética que ele 

proporciona.  

Olhos arregalados, sobrancelhas arqueadas, nariz disforme, boca aberta. O disforme tem forma 

facilmente reconhecível, é a forma do exagero. Se boca e olhos se escancaram, com toda a face fora da 

normalidade, essa perceção e experiência visual (estética) contrariam a nossa noção de proporção e de 

harmonia. A expressão humana distorcida perde o seu equilíbrio, a sua normalidade, e adentra no campo 

estético do grotesco.  

Para Mikhail Bakhtin, a boca aberta é o centro do rosto grotesco, ao mostrar a língua sinuosa e 

a cavidade escura, que revela dentes e anuncia a garganta, a caverna mais profunda do homem, capaz 
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de engolir o que encontra pela frente, e por isso, motivadora do medo e do assombroso. “A boca é um 

abismo corporal escancarado e devorador” (Bakhtin, 1987, p. 277). Para o autor, a boca tem uma 

ligação direta com o “baixo” corporal, pois conduz o homem aos infernos, através do exagero, em que a 

boca é a porta de entrada para pecados como blasfemar, comer em demasia ou ingerir drogas, despertar 

a volúpia e a luxúria através do beijo e da língua. 

O estilo grotesco faz parte do imaginário humano há muito tempo, pois foi imortalizado por 

personagens que exerceram grande fascínio, como as figuras obscuras e dantescas nas obras O juízo 

final (1482), A morte do avarento (1494) e Tentações de Santo Antão (1495), pintadas por Hieronymus 

Bosch; ou a Medusa (1595) de autoria de Michelangelo Merisi, conhecido pela cidade em que nasceu, 

Caravaggio; ou os muitos deformados das obras de Francisco de Goya (1746-1828), como as cinco 

mulheres medonhas do quadro As bruxas, o devorador Saturno, ou as figuras desarranjadas do Enterro 

em Sardina; ou ainda o rosto fantasmagórico da obra O grito de Edvard Munch (1893). 

 

Figura 12: Reproduções do quadro Medusa e de um fragmento da obra As bruxas 

Albertino Gonçalves afirma que o corpo grotesco se apresenta como a antítese do cânone 

clássico. Para ele, na pintura do Renascimento e do Classicismo, os corpos estampam-se como 

individualidades criteriosamente recortadas em “pose impávida sob ângulo fixo, da lisura bidimensional 

da tela. (...). Harmónicas, as personagens repousam reificadas em composições banhadas por uma 

estética da intemporalidade” (Gonçalves, 2009, p. 30). Já nos quadros grotescos, as figuras apresentam-

se sem polimento ou censura, com o que há de mais mundano: as personagens comem, dormem, 

gritam, lutam, dançam, vomitam. Elas revelam-se com partes baixas do corpo representadas, rostos 

expressivos e animados, que parecem querer saltar da tela, alheios a qualquer castração, contenção ou 

polimento, analisa Gonçalves (2009). O autor diz que o grotesco se apresenta de forma esquizóide, em 
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que coabitam o trágico e o burlesco, nas margens de todas as sociedades humanas. No Ocidente, revela-

se no quotidiano das histórias infantis, no extraordinário dos monstros que habitam o universo dos 

contos. Está presente nas máscaras e fatos de rituais populares profanos, onde desencadeiam 

turbulências de desordem, como no carnaval ou no halloween.  

Os especialistas acreditam que o termo grotesco teria derivado de gruta, grotta em italiano, e 

advém das figuras encontradas nos subterrâneos das Termas de Tito, em Roma. Animadas e 

assombrosas, tais figuras deram origem à palavra e ao sentido, com uma força conceptual que originou 

também um estilo, uma estética e alimentou um imaginário popular.  

O primeiro a tentar construir uma teoria do grotesco foi o pesquisador alemão Heinrich 

Schneegans em 1894. Ao analisar a sua obra, Bakhtin diz que Schneegans ignorou questões importantes 

sobre as ambiguidades atribuídas ao grotesco, mas destacou o que considera a propriedade essencial 

do estilo, que é a caricatura de um fenómeno negativo, que toca a monstruosidade, mas com uma 

finalidade final ao satírico (Bakhtin, 1987, p. 272).  

No imaginário grotesco, o corpo é o cerne, o rebaixamento é o movimento e a modalidade da 

arte é o riso. Tudo no grotesco é risível e nada existe que não tenha sua parte de ridículo. “O riso torna 

tudo relativo, arbitrário, transitório, efémero, mesquinho, em suma, vulnerável” (Gonçalves, 2009, p. 

31). O riso provocado pelo grotesco passa pelo contraste entre o sentimento de satisfação e o de 

insatisfação, com uma certa malícia em rebaixar o que se vê, na ridicularização do que se apresenta de 

forma exagerada, e assim, quase sempre, é o riso de zombaria, de escárnio. Ri-se do físico, do ridículo, 

da anormalidade, mas o que causa o riso, extrapola.  

Aquele que pretende a humanidade de sua condição, sem oferecer suas aparências comuns em 

virtude de suas mutilações, suas deformidades, suas ações imprevisíveis ou sua dificuldade de 

comunicação, é fadado à suspeita – a ele está prometida uma existência que se desenvolve no 

palco, diante do ardor dos olhares sem indulgência dos transeuntes ou das testemunhas da 

dessemelhança. A este, as sociedades ocidentais expressam implicitamente sua humanidade 

menor, sua alteração simbólica que exige um afastamento ou alguma prova. (Le Breton, 2003, 

p. 86) 

Para Bakhtin, o homem é um ser aberto, em eterna transformação, está na vida de passagem, 

vai morrer, o seu corpo apodrecerá, será engolido pelo subterrâneo, logo, todo o homem é um inacabado 

(Bakhtin, 1987, p. 320). A ambivalência do grotesco, que Bakhtin defendia, é, para Gonçalves, a força 

renovadora do estilo, pois degradar, ligar-se ao baixo corporal é também ligar-se ao que há de mais 

humano. O espaço e o tempo grotescos revelam coisas da esfera do passageiro, do marginal e do 

extraordinário. A sua atividade baralha, inverte e fustiga as hierarquias, as práticas e os valores vigentes.  
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Gonçalves (2009) afirma que o discurso do grotesco tem essa função de desmoronar as 

categorias dominantes, ao estampar socialmente outra estética, com os inacabados, os mutilados, 

disformes e incompletos. Os discursos oficiais perdem força e sentido na turbulência grotesca, o que fica 

muito evidente quando, no carnaval, os foliões escolhem as personagens da política, representadas em 

máscaras caricaturais, para abusar de um comportamento que rebaixe a personalidade retratada.  

Gonçalves (2009) atenta que o estilo pode provocar ruturas e renascimento, ao redimir pela 

poluição e diz que o grotesco é visível cada vez mais. Basta observar a fotografia, no novo catálogo de 

poses, ou os efeitos disformes, causado com o exagero de cirurgias plásticas faciais. Para o autor, o 

grotesco parece ser um fenómeno ainda em expansão, quando se observa os efeitos especiais no 

cinema, na publicidade, as personagens dos videojogos e as edições que priorizam o ridículo e 

desconcertante território do privado, nos corpos expostos em programas de reality show na televisão ou 

ainda os resultados dos efeitos ciborgues das próteses ortopédicas, resultado da tecnologia de ponta 

utilizada nos amputados, na medicina regenerativa.  

Ao analisar traços de distorção na obra do pintor Francisco de La Goya, Jacobs (2014) diz que 

tudo aquilo que é deformado, ridículo, estranho, logo, fora do regular e do normal, implica o grotesco. 

Bakhtin (1987) destaca o exagero, a hipérbole, a profusão e o excesso como os sinais mais marcantes 

no estilo grotesco. Para o autor, o corpo grotesco ultrapassa o próprio corpo, parece sempre em 

movimento, mesmo parado, pois ou é grande demais, ou magro demais, ou alto demais, ou baixo 

demais, como se o demais fosse uma propriedade do que não está pronto, não está acabado. Esse corpo 

sem a forma “normal” desloca-se num mundo não-corporal. O rosto grotesco, com iguais características 

do corpo, no movimento, encontra a imperfeição, foge da simetria e do ideal de beleza.  

Da mesma forma que a pose se constituiu com um valor social, já estabelecido na ordem do 

simbólico-cultural, o grotesco também se estabeleceu, se constituiu. A relação da pose na busca de uma 

identidade do sujeito, na construção de uma imagem que o represente, num estatuto de perfeição, 

fechada e acabada, explica a sua relação com o poder. Já o grotesco, numa antítese, revela o que não 

deveria, as reentrâncias, os inacabados, os abismos, a simbologia da quebra de poder.  

Gonçalves (2009) diz que no universo grotesco os principais protagonistas tendem a ser sujeitos 

coletivos hiperbólicos e exorbitantes. Para ele, o extraordinário grotesco coabita e interage no quotidiano, 

como uma manifestação contrária ao poder estabelecido. O absoluto e a perfeição são ilusões estéreis 

e perigosas, que importa relativizar e retemperar. O grotesco exerce grande fascinação sobre um 

espectador, pois tem função subversiva e causadora de angústia na deformação corporal. Sobre 



Uma visão sócio semiótica do espontâneo no fotojornalismo político 

79 
 

anormalidades e deformações, Le Breton diz que “a alteração do corpo remete, no imaginário ocidental, 

a uma alteração moral do homem” (Le Breton, 2003, p. 87).  

Para Vladímir Propp (1992), o grotesco provoca o riso sobre o caráter, sobre o psicológico, sobre 

as facetas espirituais que o corpo sem limites enuncia. Para o autor, há uma correlação entre o físico, a 

personalidade e o espiritual. O simbolismo do grotesco atinge a materialidade do corpo, mas o alvo é o 

intangível, provocar o riso sobre a essência do retratado. A velocidade cada vez mais rápida do obturador, 

a captar e congelar cada movimento do corpo e do rosto, permitiu que o grotesco adentrasse a fotografia. 

Permitiu que gestos inacabados figurassem na imprensa como espontâneos. E revelou, aos olhos do 

leitor, as emoções mais complexas de uma personagem, visualizadas como a “face do poder”.  

 

2.5. Os sinais emocionais registados pela fotografia espontânea da face 

A face é o nosso primeiro sistema de comunicação. O bebé, bem antes de falar, faz-se entender 

quando está com dor, incomodado, assustado, feliz ou tranquilo, nas suas mais diversas expressões 

faciais (Ekman, 2011; Freitas-Magalhães, 2013). A face expressa a maior parte das nossas emoções. 

Do latim emovere, que significa abalar, deslocar, sacudir, a emoção põe em movimento um estado 

psicológico num sujeito. António Damásio (2009) conceitua a emoção como uma resposta química e 

neural automática, com alteração temporária do estado do corpo. Para ele, as emoções são coleções de 

respostas reflexas, resultado da nossa evolução.  

Damásio afirma que o nosso corpo está representado no nosso cérebro e constitui-se como um 

quadro de referência. Assim, temos um quadro referencial de emoções na nossa mente e sabemos o 

que essas emoções provocam nos nossos corpos. O que se passa no nosso cérebro são operações 

mentais que influenciam o nosso corpo e vice-versa. Damásio (2009) diz que as emoções e os 

sentimentos estão intimamente ligados à nossa memória e aos contextos em que tais emoções e 

sentimentos foram desencadeados nas nossas experiências de vida. Assim, ele acredita que as emoções 

são uma parte indispensável na nossa vida racional. Resumidamente, uma emoção é uma construção 

psicofisiológica (pois tem dimensões físicas e psíquicas), que responde a um estímulo externo ou interno 

(uma memória, por exemplo) e na qual os componentes fisiológicos, cognitivos e subjetivos interagem.  

Para Armindo Freitas Magalhães (2009) uma emoção compõe-se por uma vivência consciente, 

uma reação fisiológica e um comportamento expressivo. Ele explica que alguns estímulos específicos 

suscitam emoções que aparecem em forma de respostas motoras em nível fisiológico, como a vergonha, 

por exemplo, que nos faz corar, ou o medo, que dilata nossas pupilas e nos faz transpirar em excesso.  
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Paul Ekman (2011) entende por expressão facial a atividade neuromuscular que permite emitir 

mensagens e sinais. Já a emoção é a reação neuropsicofisiológica pulsional, espontânea e intensa que 

leva o organismo a produzir uma ação. Ekman, que é psicólogo de formação, integrou por quase quatro 

décadas o Departamento de Psicologia da Faculdade de Medicina da Califórnia, onde iniciou os seus 

estudos sobre a neuropsicofisiologia da face em 1965, na sua pós-graduação. O Departamento de Defesa 

dos Estados Unidos, através da ARPA (Advanced Research Projects Agency), concedeu-lhe uma 

subvenção para realizar estudos interculturais a respeito de comportamento não verbal.  

Intrigado com algumas afirmações de Charles Darwin sobre a importância do rosto humano no 

processo de evolução e na vida social, Ekman queria refutar a teoria da universalidade das expressões 

faciais. Numa abordagem evolucionista e orgânica, Darwin argumentava que a exibição das emoções era 

essencial para a interação social, uma vez que, para além da função expressiva, há a função regulatória 

das emoções em sociedade e que as expressões são universais, apenas os gestos são culturais (Giddens, 

2008; Ekman, 2011; Freitas-Magalhães, 2013). Ekman relata que elaborou o projeto acreditando que 

as expressões e os gestos eram socialmente aprendidos. Mas havia um autor, Silvan Tomkins, que 

escrevera dois livros a respeito de emoções19, e que sustentava que as expressões faciais eram inatas e 

universais à nossa espécie, mas que não tinha evidências para respaldar as suas afirmações. Os dois 

conheceram-se num evento científico e, ao perceber a importância do tema, Ekman decidiu fazer um 

experimento em países de culturas bem diversas. Ele viajou primeiramente para o Chile, Argentina, 

Brasil, Japão e Estados Unidos, para testar esta teoria utilizando fotografias de expressões e pedia que 

as pessoas as identificassem. Os resultados entre os leitores de países tão diversos foram muito 

parecidos. Mas o facto de essas culturas já terem vivência com imagens provocou a necessidade de um 

experimento ainda mais restrito.  

Então em 1967, Ekman (2011) fez um experimento na tribo Fore, uma comunidade isolada que 

residia numa região montanhosa da Papua-Nova Guiné. Ele realizou um inédito trabalho de decodificação 

e interpretação de expressões com nativos que nunca tinham tido contato com fotografias e filmes. Para 

surpresa do cientista, mesmo sem conhecer o que eram fotografias, os nativos não tiveram dificuldade 

em perceber as imagens das faces expressivas. As primeiras conclusões do estudo foram apresentadas 

em 1969. Segundo Ekman, existem algumas expressões universais, como argumentava Darwin, mas 

não todas. As expressões que são geradas de sete emoções, que ele denominou de emoções básicas, 

                                                           
19 Affect Imagery Consciousness: Vol. I, The Positive Affects, escrito em 1962, e Affect Imagery Consciousness: Vol. II, The Negative Affects, escrito em 
1963. 
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podem ser facilmente reconhecíveis, independente do grupo cultural em que são geradas ou por quem 

são interpretadas. São elas a alegria, a tristeza, a cólera, a surpresa, a aversão (ou nojo), o medo e o 

desprezo. 

Houve muita insatisfação na comunidade científica com os resultados de Ekman, mas o 

antropólogo Karl Heider decidiu repetir o experimento noutra comunidade também isolada e os 

resultados foram semelhantes. Destarte, os estudos de Ekman estavam consolidados, a teoria 

neurocultural das emoções foi um avanço nos estudos da neuropsicofisiologia. Ela considerava tanto o 

caráter universal e inato de algumas emoções, quanto as regras de exibição que atuam como 

moderadoras de uma expressão emocional e que dependem de fatores sociais e culturais. 

Posteriormente, Paul Ekman apresentou o que ele denominou de cartografia do rosto humano, 

um mapeamento de 44 músculos faciais, e afirmou que a face pode gerar mais de 10 mil expressões. 

A cartografia de Ekman passou a ser utilizada por neurologistas, psicólogos, psiquiatras e especialistas 

que estudam e analisam a face. Em 1978, Ekman e o colega pesquisador da Universidade da Califórnia, 

Wally Friesen, criaram o FACS (Facial Action Coding System). O FACS é um sistema de codificação da 

atividade facial, que, segundo os seus criadores, permite medir com todo o rigor científico, os movimentos 

musculares da face, pois o sistema faz uma análise dos compósitos faciais, através de micro gestos 

(Ekman, 2011; Giddens, 2008; Freitas Magalhães, 2013).  

O neurofisiologista passou a ministrar workshops para agências de segurança nacional e 

investigação criminal como o FBI, CIA e Scotland Yard, entre outras (Freitas-Magalhães, 2013). 

Considerado um dos 100 psicólogos mais influentes do século XX, Ekman, nascido em 1934, atua 

ativamente na sua empresa de consultoria e treinamento em decodificação de compósitos faciais.  

 

Figura 13: Interface da página virtual da empresa Paul Ekman Group 

Ekman foi o consultor científico na série americana Lie to me, que estreou em 2009, cujos 

episódios demonstravam como é possível analisar gestos e expressões através de micro expressões, e 
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assim detetar mentiras e tentativas de esconder uma emoção. O cientista escreve num blog sobre temas 

diversos e continua envolvido em projetos sobre estudos das emoções humanas20.  

Anthony Giddens cita os estudos de Ekman e de outros autores da neuropsicofisiologia para falar 

da importância social das expressões e de como “as impressões não verbais que usamos de forma não 

consciente indicam frequentemente que o que dizemos nem sempre corresponde propriamente ao que 

estamos a sentir” (Giddens, 2008, p. 85). O autor também avalia que o FACS, resultado dos estudos de 

Ekman e Friesen, em 1978, procurou “introduzir alguma precisão numa área reconhecidamente aberta 

a interpretações inconsistentes ou contraditórias – pois há pouco consenso sobre como identificar e 

classificar corretamente as emoções” (Giddens, 2008, p. 85).  

Ekman classificou as sete emoções básicas e universais no final dos anos 1970 e a sua pesquisa 

problematizou como as emoções básicas (a alegria, a tristeza, a cólera, a surpresa, a aversão ou nojo, o 

medo e o desprezo) estão intrinsecamente ligadas à questão da sobrevivência e da melhor adaptação à 

vida social, além de demonstrar que expressões genuínas desse grupo de emoções, em fotografias e 

filmes, são identificadas pelos leitores das imagens por causa de pequenos micro gestos e micro 

expressões que o nosso cérebro decodifica. 

As teorias de Paul Ekman são testadas em diversas universidades, entre elas, a Universidade 

Fernando Pessoa, na cidade do Porto, em Portugal, pelo pesquisador Armindo Freitas-Magalhães, que 

desde 2001 se dedica a estudar a cartografia da face. Em Português, o FACS é traduzido como Sistema 

de Anotação da Expressão Facial. Freitas-Magalhães criou o Laboratório de Expressão Facial da Emoção, 

onde estuda a influência das expressões na vida social. Além das sete emoções básicas estabelecidas 

por Ekman, Freitas-Magalhães (2009) também acolheu os estudos mais recentes que acrescentam mais 

quatro emoções fundamentais no processo de evolução humana e que indicam ser inatas e reconhecidas 

por todos os humanos: vergonha, culpa, excitação e desgosto. O pesquisador português conseguiu 

desenvolver recursos em 3D (três dimensões) para análise da face e criou uma página virtual para ensino 

à distância com capacitação para profissionais de áreas diversas21. Freitas-Magalhães (2013) estudou as 

expressões dos bebés em interação com as suas mães, estudou expressões faciais de jogadores de 

futebol registadas em fotos e vídeos, e também estudou expressões de personagens famosas, como o 

Papa João Paulo II e o ex-presidente estadunidense Barack Obama, veiculadas nos média. Entretanto, 

em nenhum momento Freitas-Magalhães se refere às expressões das suas personagens nas fotografias 

publicadas pela imprensa como uma escolha editorial de um grupo de profissionais (fotojornalistas e 

                                                           
20 Fonte Paul Ekman Group, em https://www.paulekman.com/about/paul-ekman/ 
21 Fonte FACS em http://www.facs3.pt/ 

https://www.paulekman.com/about/paul-ekman/
http://www.facs3.pt/
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editores), cuja intenção, objetiva ou subjetivamente, queria provocar no leitor a interpretação da emoção 

demonstrada na imagem que os estudos pelo FACS 3D consegue mapear.  

Ainda assim, os experimentos de Freitas-Magalhães (2009; 2013) apontam para a interpretação 

de estados emocionais através de vestígios visuais das fotografias e afirmam que o leitor reconhece, 

senão todos, a maioria dos elementos faciais mais importantes do estado emocional do retratado, quando 

observa os micro movimentos que as 11 emoções inatas expressam.  

A Neuropsicofisiologia sugere que o cérebro humano possui detetores especializados que, de 

forma automática, reconhecem alguns códigos da face relacionados com as 11 emoções inatas. Como 

são importantes para a nossa sobrevivência em sociedade, independentemente da nossa cultura, essas 

emoções são ativadas com o propósito de preparar o nosso organismo para enfrentar situações sem 

precisarmos de pensar no que fazer. Essas emoções inatas alteram o nosso estado corporal, libertam 

hormónios e expressam sentimentos.  

Para Ekman, uma emoção ocorre de forma muito rápida, e na maioria das vezes a consciência 

não participa ou testemunha o que ativa uma emoção na nossa mente em determinado momento: “essa 

velocidade pode salvar nossas vidas em uma emergência, mas também pode arruiná-las quando 

reagimos de forma exagerada. Não temos muito controle a respeito do que nos deixa emocionados” 

(Ekman, 2011, p. 14). Mas a câmara fotográfica em ação, a captar fotografias sequenciais, pode registar 

tanto as emoções que estão sob controle de um indivíduo como também aquelas emoções que 

perpassam a sua face na velocidade dos estímulos neurofaciais incontroláveis.  

As emoções produzem mudanças nas partes do cérebro que nos mobilizam para lidar com o 

que deflagrou a emoção, assim como mudanças no nosso sistema nervoso autônomo, que 

regula o batimento cardíaco, a respiração, a transpiração e muitas outras alterações corporais, 

preparando-nos para diversas ações. As emoções também enviam sinais, mudanças nas 

expressões, na face, na voz e na postura corporal. Não escolhemos essas mudanças; elas 

simplesmente acontecem. (Ekman, 2011, p. 37)  

Ekman verificou que frequentemente os sinais emocionais emitidos por outras pessoas 

determinam como interpretar as suas palavras e ações. “Suas expressões também ativam nossa 

resposta emocional e isso, por sua vez, matiza nossa interpretação a respeito do que a pessoa está 

dizendo, do que consideramos motivos, atitudes e intenções dela” (Ekman, 2011, p. 71). O autor afirma 

que o cérebro humano decodifica essas expressões e faz uma associação com determinadas emoções 

de forma automática. Entretanto, algumas expressões são associadas a determinadas emoções de 

acordo com a cultura do decodificador.  
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É importante lembrar que as emoções raramente ocorrem isoladamente ou de forma pura. 

Aquilo a que estamos reagindo muitas vezes muda rapidamente no ambiente; (…). Às vezes, as 

emoções podem estar separadas por alguns segundos, de modo que algumas das respostas 

iniciais chegam ao fim antes do começo das novas. Outras vezes, as emoções ocorrem num 

tempo coincidente, misturando-se. (Ekman, 2011, p. 86)  

A Neuropsicofisiologia, ao estabelecer uma relação de reconhecimento de expressões advindas 

de emoções inatas, é uma área do conhecimento que nos auxilia a compreender por que o rosto 

expressivo e o corpo, num gestual exagerado, numa fotografia, suscita tantos significados subjetivos e 

independentes, quando faz parte do complexo discurso que denominamos de notícia. Uma imagem de 

um rosto expressivo ou desfigurado é indiciária (Joly, 2005, p. 89), aquela pessoa esteve daquela forma, 

então ela sentiu a emoção que a sua face expressa, logo, o texto pode induzir a um julgamento do leitor 

que complementa a notícia. Há poder e credibilidade ligados às imagens indiciárias. Os estímulos 

psicológicos que desencadeiam respostas motoras, em nível inconsciente, que revelam processos de 

comportamento facial e corporal naquele que sente uma emoção, de alguma forma, quando retratados 

em alguma personagem, provocam algum tipo de reconhecimento nos processos de decodificação do 

leitor. 

Para a pesquisadora Martine Joly, a imagem, com o seu valor de vestígio, de idêntico, amplia a 

função informativa (ou referencial). Para a autora essa função de conhecimento associa-se com facilidade 

à função estética, e ela recorre a uma citação de Jacques Aumont, que diz que “ao proporcionar ao seu 

espectador sensações (aisthésis) específicas” (Aumont citado em Joly, 1994, p. 62), a imagem, com 

suas particularidades, com os seus instrumentos plásticos, é um meio de comunicação que solicita 

fruição estética (a complexa relação entre perceção e experiência), pois estimula no espectador um tipo 

de expetativa específica e diversa daquela que uma mensagem verbal estimula. E parte da experiência 

sugerida pela visualidade de uma expressão retratada relaciona-se ao facto de que, em sociedade, nós 

somos observados, analisados e julgados pelos gestos e emoções que emitimos. 

 

2.6. A função regulatória das expressões humanas em sociedade   

Os estudos dos gestos e da linguagem não-verbal contida nas expressões sociais fazem parte da 

microssociologia. Anthony Giddens denomina como microssociologia o estudo do comportamento 

quotidiano em situações de interação social direta.  

A interação social depende de uma relação subtil entre aquilo que expressamos por palavras e 

o que queremos transmitir através de numerosas formas de comunicação não-verbal – a troca 

de informação e sentido através da expressão facial, de gestos ou movimentos corporais. A 
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comunicação não-verbal é por vezes designada como “linguagem corporal”, mas a expressão é 

enganadora, na medida em que usamos tradicionalmente tais sinais não verbais para eliminar 

ou expandir o que é dito por palavras. (Giddens, 2008, p. 84) 

A análise da microssociologia centra-se no indivíduo ou em pequenos grupos, diferente da 

macrossociologia que se debruça sobre sistemas sociais de grande escala, como o sistema político, 

segundo o autor (Giddens, 2008, p. 83). Mas Giddens adverte que as duas estão imbricadas: “os estudos 

microssociológicos, por sua vez, são necessários para entendermos os padrões institucionais mais 

amplos” (Giddens, 2008, p. 84). As emoções e sentimentos de indivíduos também fazem parte da 

dimensão micropolítica num contexto macrossociológico, como por exemplo o gesto negativo de cidadãos 

ao serem abordados por repórteres de agências de notícias em estados autoritários, nos países de 

ditaduras como Cuba ou China, que sinalizam o medo individual em âmbito coletivo daqueles que não 

têm liberdade de expressão. 

Quando indivíduos estão na presença uns dos outros, numa rua movimentada, num teatro, numa 

festa ou reunião, mesmo que não falem diretamente entre si, mantêm uma comunicação não-verbal, 

através da sua postura corporal, facial e gestual, segundo Giddens (2008). O rosto é um painel expressivo 

humano, a parte mais visível do corpo no contacto social. É pela face do outro que nos identificamos 

como espécie humana. O nosso rosto é como um cartão de visita, capaz de suscitar respeito, empatia, 

e tantos outros sentimentos e emoções. Identificamos expressões no rosto de outro humano, que são 

como códigos que possibilitam uma comunicação rápida em situações sociais. Quando dois 

desconhecidos se encontram pela primeira vez, é no rosto, um do outro, que eles concentram as suas 

atenções, na busca de sinais que antecipem ações e reações (Ekman, 2011).  

Baitello Jr. (2014) diz que a sobrancelha é o primeiro órgão comunicativo à distância. Os 

estudiosos do comportamento descobriram que existe um micro gesto da sobrancelha que possibilita o 

nascimento de um vínculo comunicativo entre duas pessoas. Esse micro gesto dura um sexto de 

segundo, chama-se eyebrow flash e consiste numa brevíssima elevação de sobrancelha que sinaliza 

favoravelmente uma aproximação quando encontramos uma pessoa desconhecida. 

António Vasco estabelece para as emoções funções importantes que explicam em parte a 

influência que elas têm em sociedade:  

Em termos mais específicos penso que as emoções desempenham várias funções vitais: a) uma 

função orientadora do mundo, tanto em termos físicos, como psicológicos e interpessoais – dar 

significado às experiências; b) uma função de comunicação com nós próprios e com os outros 

– apercebemo-nos mais integralmente do que se passa connosco e comunicá-lo aos outros tanto 

verbal como não-verbalmente; c) uma função preventiva: quando não entristecemos, acabamos 
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por nos deprimir, quando não nos permitimos ter medo, acabamos por entrar em pânico, quando 

não nos permitimos zangar tornamo-nos violentos, e finalmente; d) uma função de sinalização e 

preparação para a ação, que, de certa forma, implica em todas as outras: sinalização do grau 

de regulação da satisfação de necessidades e de ações necessárias a essa mesma regulação. 

(Vasco, 2013, p. 41)   

Giddens (2008) analisa como as questões de género sexual se impõem quando a comunicação 

não-verbal é transmitida e percebida entre homens e mulheres em ambientes sociais. Existem dinâmicas 

relacionadas com poder, posição social e papéis de género em interações comuns da vida quotidiana, 

em que gestos e expressões ganham dimensões outras dentro deste contexto. Um exemplo é quando o 

contato visual constante entre uma mulher casada com um homem que não é o seu marido é percebido 

e julgado por outras pessoas, no mínimo, como uma atitude inconveniente. Mas pode ser naturalmente 

considerada provocante, insinuante e até sugerir intimidade, num contexto machista, segundo o autor. 

Uma sociedade machista exige um estudo no âmbito da macrossociologia a partir do estudo de questões 

da microssociologia.  

Giddens afirma que, embora os gestos não tenham um sistema de decodificação como as 

expressões faciais (o FACS, de Ekman e Friesen), eles não podem ser ignorados como um sistema que 

exige decodificação. Há gestos que são característicos de determinadas culturas e desconhecidos em 

outras. Além do mais “as expressões faciais, os gestos e a postura corporal podem ser usados com a 

intenção de brincar, mostrar ironia ou ceticismo” (Giddens, 2008, p. 85). 

Giddens explica que, na vida social, a face se relaciona muito com a questão da estima que 

temos pelos indivíduos de nossa convivência. É necessário desenvolver tato social, no sentido de um 

cuidado na forma de olhar e falar sobre aspetos físicos ou comportamentais daqueles com quem 

interagimos. Tato social é uma perceção do que é conveniente falar, observar, ou como agir num 

processo interpessoal. Muito do que consideramos delicadeza e etiqueta em reuniões sociais consiste 

em não reparar em aspetos do comportamento do outro que, de alguma forma, poderiam levar a uma 

“perda da face” do outro, um rebaixamento (Giddens, 2008, p. 86).  

O tato é uma espécie de mecanismo de proteção que cada um emprega, na expetativa de, em 

contrapartida, as suas próprias fraquezas não serem deliberadamente expostas. As nossas vidas 

quotidianas, por conseguinte, não se limitam a ter lugar. Sem nos apercebermos disso, a maior 

parte do tempo mantemos habilmente um controlo estreito e contínuo sobre a expressão facial, 

a postura física e o gesto durante a interação que mantemos com os outros. (Giddens, 2008, p. 

86) 
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No campo da biologia, as emoções recebem classificações conforme a prioridade exigida no 

contexto da adaptação e sobrevivência humana. Segundo António Vasco (2013), as emoções podem ser 

adaptativas primárias e situam-se dentro de âmbitos bem definidos:  

1) a alegria em situações de acontecimentos desejados;  

2) a tristeza em situações de perdas e traumas;  

3) o medo em situações de perigo;  

4) a cólera em situações de violação de fronteiras de toda ordem;  

5) a surpresa em situações de inesperado;  

6) a aversão em situações de estranhamento;  

7) o desprezo em situações de rejeição.  

Todas as pessoas têm as emoções adaptativas primárias e conseguem identificar essas emoções 

uns nos outros. Elas são consideradas normais nas situações em que ocorrem. Já nas emoções 

secundárias o nível da sensação da emoção primária é alterado. A emoção secundária acontece quando 

uma emoção básica é interpelada por outra, de forma consciente ou inconsciente e dá origem a uma 

nova emoção, como exemplo, numa situação de tristeza uma pessoa é tomada pela cólera e torna-se 

violenta, ou, numa situação de surpresa, o medo sobrepõe-se por fatores de desconhecimento do real 

tamanho de um suposto perigo e gera pânico. Nas emoções secundárias, um indivíduo pode ter uma 

reação emocional fora de padrões considerados normais pela regulação social das emoções básicas, 

como os acessos violentos de cólera que se transformam em atos violentos. Ou acessos de riso que se 

tornam histeria. A Psicologia Social atua com base na classificação biológica, mas também dentro dos 

padrões regulatórios sociais e culturais de um indivíduo ou de grupos, quando são expressas em 

sociedade, pois são emoções e expressões que são analisadas e julgadas culturalmente.  

Há ainda as emoções instrumentais, fruto de comportamentos emocionais cujo propósito é um 

indivíduo utilizar uma emoção para influenciar as pessoas que estão a interagir com ele. Neste caso, 

uma emoção instrumental pode ser percebida e, ao ser descoberto, o indivíduo deparar-se com uma 

situação de vergonha ao tentar enganar os outros. Outro exemplo é o uso de estados emocionais e de 

um discurso emocional como influenciadores de uma atividade, como alerta Charaudeau (2011) sobre 

o discurso populista de um político. 

Na Biologia e na Psicologia Social as emoções não são negativas ou positivas. Elas são analisadas 

dentro de um contexto no qual se tornam coerentes ou incoerentes. Um momento de alegria de um 

indivíduo pode ser incoerente se expresso durante um episódio da perda de um ente querido. Assim 

como um momento de cólera é considerado normal se um indivíduo vivencia uma contenda na qual a 

sua vida está em risco. Mas, no quotidiano, o controlo das emoções é percebido como uma habilidade 
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e as expressões e gestos recebem julgamento exatamente pela função regulatória que as emoções 

desempenham em sociedade.  

Para o psicólogo Daniel Goleman (2011), o sucesso social de um indivíduo pode ser determinado 

pelas habilidades dele para gerir as suas próprias emoções, para pensar antes de agir, e deter um 

autoconhecimento principalmente das suas próprias reações emocionais nas interações sociais. 

Goleman afirma que é possível desenvolver habilidades para melhorar a inteligência emocional, aumentar 

a capacidade de dominar as próprias emoções e com total controlo sobre o estado emocional, poder 

tomar as melhores decisões. O autor sugere que as habilidades emocionais devem ser aprendidas para 

um melhor desempenho em sociedade, nas relações afetivas, nas relações profissionais, nos processos 

de liderança, etc. Não ter o controlo das próprias emoções é sinal de falta de inteligência emocional. 

Emoções descontroladas são permitidas em crianças e jovens em formação, mas em humanos adultos 

e civilizados são consideradas anomalias. Nesta lógica, um representante político sempre retratado em 

descontrolo facial evidencia a falta de civilidade, de inteligência emocional, e sugere incompetência para 

tomadas de decisão, tão necessárias à governabilidade. 

É importante relembrar a rapidez da captação de uma expressão numa sequência de tomadas 

fotográficas em que micro gestos e micro expressões possam ser captados. Algo que uma personagem 

política tente ocultar e a câmara revele. Ekman (2011) explica que precisamos de algumas frações de 

segundos para perceber que estamos a ter uma alteração facial por conta de uma emoção. Uma micro 

expressão ocorre numa fração de segundo, comumente observadas pelos especialistas, entre 1/12 a 

1/5 e pode ser um vazamento emocional involuntário. Para o cientista, as micro expressões e os micro 

gestos podem ter interpretações variáveis.  

A micro expressão em si não diz o que é; isso deve ser determinado pelo contexto, exige 

questionamento adicional. (…). A mesma micro expressão pode ter significados muito diferentes 

em diversos contextos. O significado mais amplo de contexto é a natureza da interação 

conversacional. (Ekman, 2011, p. 225)   

A fração de segundo que levamos para perceber a alteração facial que uma emoção nos provoca 

pode desencadear um processo de inibição ou simulação, mas é preciso estar atento e capacitado, para 

conseguir alterar a expressão num tempo curto, sem que ninguém possa perceber. Mas uma câmara 

pode perceber, se levarmos em conta o inconsciente ótico do obturador. Um disparador sequencial pode 

fazer dezenas de tomadas por segundo e “ver” o que os olhos não conseguem, ver as emoções que 

rapidamente se formam e rapidamente são disfarçadas.  
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A Neuropsicofisiologia afirma que procuramos relacionar as expressões faciais humanas ao 

grupo das 11 emoções importantes para nossa adaptabilidade social. E que temos a perceção de que 

as emoções funcionam como reguladores do comportamento humano em sociedade. Existem tipos 

básicos de regras de exibição, segundo Goleman (2011). Um deles é minimizar a expressão da emoção 

em diversas situações e ambientes, adotada culturalmente pelos japoneses muito mais do que por 

sociedades como a portuguesa ou a brasileira. Para Goleman, dominar a intensidade das próprias 

emoções é percebida como uma capacidade cognitiva que afeta o julgamento das pessoas que convivem 

conosco. As regras de etiqueta, que existem e são aplicadas em sociedade, estabelecem a importância 

do autocontrolo nas interações com o outro.  

 

2.7. A interconexão dos códigos no processo de decifrar um espontâneo  

Cada um dos elementos analisados neste capítulo tem o seu significado independente dentro do 

seu contexto. Um quadro grotesco tem as suas particularidades do estilo, assim como uma fotografia 

em pose tem a sua ligação ao poder. Mas a depender da figuração de corpo do retratado, do contexto 

do facto noticiado, da notoriedade do agente principal, das outras fotos que compõem a reportagem, 

esses componentes culturais, técnicos, biológicos, estéticos e sócio normativos vão interagir quando o 

leitor precisar de equacionar a relação que a representação do corpo tem com a pose, o retrato e o 

poder; que o fotojornalismo tem com a credibilidade de uma fotografia captada sem encenação; que a 

desfiguração de um político tem com a cultura do grotesco; que o facto de a câmara proporcionar que 

vejamos o corpo em gestos, que sequer existem, criam novos gestos e expressões associados com 

emoções que sugerem anomalias e descontroles.  

Todas as expressões fotografadas acabam por requerer do leitor a tentativa de decifração. A 

curiosidade humana leva-nos a exercícios mentais e sensoriais para decodificar algum indício expressivo. 

Uma expressão que retrata um estado emocional é um código da linguagem não-verbal e o leitor vai 

fazer a sua tentativa de interpretação. Essa decodificação inclui a nossa capacidade para identificar as 

expressões advindas das emoções inatas por meio de fotografias, como foi comprovada no experimento 

realizado por Ekman (2011). Porém, se a fotografia captou uma expressão que não é resultante das 

emoções de reconhecimento inato, a imagem passará por uma tentativa duvidosa de decodificação, pois 

segundo Ekman, são mais de 10 mil expressões faciais mapeadas pelo FACS.  

Há ainda as conexões subjetivas das questões culturais que se entrelaçam com as questões da 

Biologia e da Psicologia, que possibilitam que o leitor sinta empatia ou antipatia, que identifique a emoção 

retratada e julgue o caráter do político pela sua figuração de corpo publicada e associada ao facto 
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noticiado. As triangulações entre os elementos-chave que descrevemos neste capítulo, que estão 

relacionados com as figurações do corpo em não-pose e desfiguração, leva-nos a afirmar que o 

fotojornalismo, ao utilizar o registo de estados emocionais para passar mensagens subliminares numa 

notícia, utiliza uma estratégia de ambiguidade do componente visual da fotografia de imprensa, pois o 

leitor não tem o domínio de uma ferramenta como a cartografia facial do FACS para decodificação exata 

das expressões faciais captadas pelos espontâneos. 

Por este motivo não é nosso objetivo neste estudo apontar o que acreditamos ser o significado 

correto de uma expressão ou de um gesto numa figuração de corpo. Interessa-nos, sim, demonstrar que 

determinada figuração em determinada notícia, ao desencadear os mecanismos acionados pelos 

elementos-chave do espontâneo publicado na fotografia de imprensa, vai interferir na tarefa de 

interpretação e pode ampliar ou alterar o conteúdo informativo, pois determinadas expressões, dentro 

do contexto da notícia, vão gerar significados subjetivos e julgamentos diversos por parte do leitor. 
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Capítulo 3 
Desafios tecnológicos e estéticos do espontâneo no 

fotojornalismo 
 

 fotografia de imprensa vivenciou alterações estéticas desde o surgimento do fotojornalismo 

até à manifestação do espontâneo, que resultam de transformações contínuas nos aparatos 

de captação da imagem e nas rotinas produtivas dos profissionais. O fotojornalismo manteve-

se ativo e reativo aos desafios vivenciados nos últimos 150 anos, quando a sociedade viu surgir uma 

forma mais “objetiva” de informar, que gradualmente valorizou o visual, foi impulsionada por uma 

velocidade cada vez maior na transmissão da informação e na captação do instante.  

A contextualização da conjuntura de mudanças históricas, tecnológicas, sociais e estéticas que 

envolvem a fotografia de imprensa torna-se necessária para compreender e justificar o discurso da perícia 

e da técnica, construído na génese do espontâneo, e também para esclarecer os nossos argumentos 

que questionam a manutenção deste discurso nos dias atuais, com a prática da fotografia sequencial. 

 

3.1. O embrionário fotojornalismo  

A fotografia de imprensa não nasceu com a daguerreotipia. Como mensagem, cuja primeira 

finalidade é informar, ela era apenas uma referência para os veículos que ilustravam as suas notícias, 

pois publicar fotos em jornais não era tecnicamente viável quando da invenção da fotografia. As primeiras 

manifestações do que viria a ser considerado um embrião do fotojornalismo surgiram quando os 

pioneiros do daguerreótipo apontavam as suas caixas pretas para um acontecimento e conseguiam 

captar uma imagem que servia como uma prova testemunhal do ocorrido. Embora não se possa falar 

em fotojornalismo nessa época, para Jorge Pedro Sousa (2000b) o objetivo de informar, utilizando-se 

uma fotografia, demarca o surgimento de um news medium.  

A 
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Em 1842, três anos depois de a fotografia ter sido patenteada, surge o primeiro veículo a utilizar-

se de um daguerreótipo como base para uma ilustração de uma notícia. A revista semanal The Illustrated 

London News, no seu lançamento, foi a primeira a referenciar um desenho a partir de uma fotografia 

como imagem original. O daguerreótipo realizado por Carl Friedrich Stelzner, de um grave incêndio que 

destruiu um bairro de Hamburgo em maio daquele ano, entrou para a história da imprensa quando 

serviu para ampliar a informação. O fundador da revista, Herbert Ingram, escreveu no editorial que a 

publicação tinha o compromisso de fazer a cobertura de acontecimentos nacionais e mundiais de 

relevância, e que utilizaria imagens caras, variadas e realistas. A revista, com 16 páginas, tinha 32 

xilogravuras, mas apenas uma era com base numa fotografia como original. A revista ganhou notoriedade 

por trazer uma nova proposta, que era referenciar as principais notícias com ilustrações a partir de 

imagens reais (Giacomelli, 2009; Sousa, 2000b).  

Em 1843 é lançada em Paris a Illustration, a segunda revista com a mesma proposta. E logo 

surgiram outras publicações do mesmo tipo em diversos países. Semanários ou periódicos mensais, as 

revistas ilustradas tinham algum tempo de preparo e a utilização de fotografias como originais para os 

desenhos passou a ser algo comum.  

Nos Estados Unidos o primeiro daguerreótipo utilizado como referência de um acontecimento 

público foi realizado em 1844, por autoria dos irmãos William e Frederick Langenheim, dois alemães 

que antes de adquirirem um equipamento de daguerreotipia, já tinham exercido atividade de jornalistas. 

Eles possuíam um estúdio em Filadélfia e tornaram-se famosos por diversas inovações na técnica de 

produção da daguerreotipia, mas foi uma imagem que mostrava uma multidão reunida numa 

manifestação anti-imigração que entrou para a história desse período embrionário do fotojornalismo 

(Sousa, 2000b).  

Os desenhos que tinham como base uma fotografia, perduraram na imprensa até ao final do 

século XIX. Desenhadores e gravuristas eram os intermediários nesse processo, que consistia, com base 

na imagem original, em desenhá-la, gravá-la em madeira, para então reproduzi-la como ilustração da 

narrativa jornalística. O processo artesanal na técnica da xilogravura era a única forma de reprodução 

em papel jornal.  

As próprias limitações tecnológicas do equipamento fotográfico, que exigiam boa iluminação para 

captação, acabaram por eleger determinados temas para as imagens originais que serviam como base 

para o desenho: a curiosidade pelo diferente, o registo de paisagens, de objetos exóticos, de conflitos e 

batalhas. Havia muitas expedições com pesquisadores, cientistas e militares, que contratavam fotógrafos 

para fazer o registo dos lugares visitados, do que era descoberto, encontrado ou enfrentado pelas 
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comitivas. Os fotógrafos levavam consigo laboratórios ambulantes, com todo o aparato necessário para 

realizar o processo de revelação.  

Além de material para os jornais e revistas, as fotografias também passaram a ser 

comercializadas em forma de cartões postais. Os irmãos Langenheim, por exemplo, viajaram por boa 

parte do território dos EUA para registarem paisagens e ficaram ricos e famosos ao comercializarem os 

postais22. As imagens que eram produzidas visavam dar testemunho do que era descoberto ou vivenciado, 

e serviam como fotodocumentalismo em tais expedições. Com as imagens dos fotógrafos, a leitura visual 

do mundo ampliava-se e fortalecia-se na retórica da “objetividade” e do realismo fotográfico (Sousa, 

2000b).  

As inovações tecnológicas que a fotografia vivenciou e que permitiram a produção do retrato, 

também se refletiram nos novos temas para desenhos publicados em veículos de comunicação. O retrato 

já foi um dos géneros fotográficos mais publicados. Nos seus diversos géneros, o fotojornalismo 

encontrou espaço tanto para o retrato de uma única personagem como para retratos coletivos, onde 

novas culturas passaram a ser vistas. 

A introdução da fotografia na imprensa é um fenómeno de fundamental importância. Muda a 

visão das massas. Até então, o homem comum só podia visualizar os acontecimentos ao seu 

redor, em sua rua, em seu povoado. Com a fotografia abre-se uma janela para o mundo. Os 

rostos dos personagens públicos, os acontecimentos que ocorrem pelo país e além das 

fronteiras, tornam-se familiares. Ao alargar a visão, o mundo se encolhe. (Freund, 1993, p. 96) 

  

Sempre posados, os primeiros retratos publicados trouxeram a encenação para um 

fotojornalismo que era mais ilustrativo do que informativo, mas que não eximia o leitor de acionar 

cognitivamente as funções da interpretação inerente à pose. A figuração de corpo posada era para dar 

uma expressividade às figuras, que estavam sempre nos ambientes que a elegiam como personalidade 

ou dignas de serem retratadas por algum facto em que estavam envolvidas e sempre acompanhadas 

dos aparatos (cartolas, livros, armas, uniformes, etc.) que designavam aspetos da sua biografia. 

 

3.2. O realismo como um propósito da fotografia documental 

No início da fotografia documental, a pose era uma necessidade por questões técnicas, mas 

duas coberturas de guerra contribuíram para estabelecer diferença entre o fotodocumentalismo posado 

                                                           
22 Informações das coleções sobre os irmãos Langenheim na Galeria da Agência Getty e no Metropolitan Museum of Art disponíveis em 
http://www.getty.edu/art/collection/artists/1249/langenheim-brothers-frederick-and-william-langenheim-american-founded-1842-dissolved-1874/ e 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/283179 

http://www.getty.edu/art/collection/artists/1249/langenheim-brothers-frederick-and-william-langenheim-american-founded-1842-dissolved-1874/
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/283179
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e outro mais realístico. As duas guerras, da Crimeia na Europa (1854-56), e da Secessão nos EUA (1861-

65), cujas coberturas fotográficas padeceram das mesmas limitações tecnológicas, obtiveram resultados 

conceptuais divergentes.  

Em 1855 o fotógrafo oficial do Museu Britânico, Roger Fenton, foi convidado pelo editor Thomas 

Agnew para acompanhar o quotidiano no campo de batalha na Crimeia, na guerra que envolvia a Grã-

Bretanha, a França e a Turquia, aliados contra a Rússia. A guerra já acontecia há um ano e as maiores 

batalhas já tinham sido travadas. Acompanhado de quatro assistentes, Fenton também levou uma 

carroça laboratório para revelar as imagens assim que eram produzidas, cuja técnica de registo era o 

colódio húmido sobre vidro. O tempo de exposição de cada fotografia variava conforme a luz do ambiente, 

mas ainda eram necessários de 15 a 30 segundos de imobilidade do que seria retratado. A cobertura 

fotográfica resultou em 360 imagens. As melhores fotos serviram como referência para desenhos 

publicados na revista The Illustrated London News, e foram expostas ao público em museus e galerias, 

o que causou forte impacto na sociedade europeia. Em algumas imagens Fenton conseguiu um eficiente 

trabalho de direção de fotografia, pois muitas das suas fotos parecem ações em andamento. Mas os 

historiadores do fotojornalismo afirmam que tal cobertura era movida por uma certa censura, por ser 

uma encomenda, e pelo facto de Fenton ser um funcionário da Coroa Britânica. Fenton teria sido 

orientado, tanto pelo editor Agnew, quanto pelo Ministério Britânico da Guerra, a não fotografar o efeito 

devastador dos conflitos. As fotografias não revelavam o aspeto duro de um campo de batalha, apenas 

demonstravam um ar nostálgico e desolador, nas paisagens amplas com pequenos cemitérios ou com 

balas de canhões; ou de união e patriotismo nos acampamentos, com os retratos que demonstravam o 

heroísmo de oficiais e dos soldados montados em cavalos, exibindo suas armas. E ainda que eles não 

olhassem diretamente para a câmara, os retratados por Fenton precisavam de posar, pois a 

sensibilização da imagem exigia imobilidade (Freund, 1983; Sousa, 2000b).  

Seis anos depois, em 1861, Mathew Brady, Alexander Gardner e Timothy O’Sullivan, partiram 

para uma cobertura independente do registo da guerra civil americana. Segundo Sousa (2000b), os 

estudos de William Thomson na obra The image of war demonstram que no início a cobertura também 

incluía fotos de oficiais a conduzirem as suas tropas, em poses idealizadas, assim como as imagens de 

Roger Fenton na Crimeia. Mas na cobertura liderada por Brady, as fotos eram produzidas e enviadas por 

comboio para as publicações. Fotos novas eram publicadas a cada semana, o que foi um diferencial 

importante nesta cobertura e de alguma forma suscitou demandas. Os editores das publicações 

perceberam que o público tinha curiosidade e já aguardava por novidades visuais nos jornais a cada 

publicação. Os editores também observaram que havia a preferência pelas cenas mais cruas de guerra 
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e aos poucos os fotógrafos foram enviando mais imagens realistas, de duras cenas, com os corpos dos 

soldados já sem vida, muitos mutilados, as casas destruídas, situações de horror e violência nas 

trincheiras, que só uma guerra é capaz de provocar. Mesmo sendo apenas desenhos a partir de originais, 

o novo conceito de realismo das ilustrações potencializava a credibilidade da fotografia e a importância 

da presença de fotógrafos no ambiente do conflito. Carregando as suas câmaras pesadas com tripés, 

era notório que os fotógrafos corriam perigo também. Não só as imagens, mas todo este contexto 

vivenciado por Brady, Gardner, O’Sullivan e outros fotógrafos contratados por Brady durante os anos de 

guerra, conceptualmente, é considerado o primeiro trabalho de fotodocumentalismo realístico. Ao fim do 

conflito, Brady realizou diversas exposições e dois livros foram publicados com os registos feitos na 

Guerra da Secessão.  

A comparação entre as duas coberturas de guerra foi inevitável. Segundo a newsmagazine Time, 

as fotos que simbolicamente demarcaram as diferenças entre o pictorialismo de Fenton e o realismo da 

equipa de Brady, Gardner e O’Sullivan, tinham um ambiente muito similar, entretanto retratavam os 

horrores da guerra de formas bem diversas. 

 

Figura 14: Comparação entre The Valley shadow of death, de Fenton e The dead of Antietam, de Gardner 

A comparação das duas coberturas fotográficas acabou por criar uma certa rejeição à pose em 

situações factuais no fotodocumentalismo e, posteriormente, no fotojornalismo. Também deu início aos 

discursos do realismo na informação visual e na velocidade em produzir novidades visuais para aplacar 

a “sede” do leitor pela fotografia informativa (Freund, 1983; Sousa, 2002). 

 

3.3. O início do fotojornalismo 

Os anos pós 1880 foram palco de uma série de novidades tecnológicas que permitiram não só 

a impressão de fotografias em jornais, mas também a obtenção de imagens em locais fechados, 

aumentaram não só a quantidade de veículos de comunicação a utilizarem de ilustrações nas suas 
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edições, como também mais possibilidades temáticas nos assuntos de interesse do fotojornalismo, e a 

contratação de fotógrafos mais habilidosos para operar as câmaras e acompanhar um repórter numa 

cobertura jornalística. 

Mas havia ainda um preconceito por parte dos leitores e até mesmo dos editores e donos de 

jornais, que preferiam ver os desenhos feitos à mão, do que o resultado de imagens pouco nítidas e 

borradas, resultantes das tentativas frustradas de boa impressão fotográfica em papel comum. Muitas 

impressões precisavam de tantos retoques que mais pareciam gravuras (Giacomelli, 2009). 

Já se tinham passado mais de 40 anos da invenção da fotografia e os jornais ainda não 

conseguiam publicar as imagens originais. Outro motivo da tardia utilização da fotografia de imprensa 

deveu-se a mais um fator tecnológico: as imagens precisavam de ter alta qualidade de iluminação, na 

sua captação, para permitir uma boa reprodução no jornal. Havia dificuldades técnicas em reproduzir os 

256 tons de cinza, passando pela cor branca, até ao preto absoluto, da imagem fotográfica para o papel 

jornal, pelas máquinas de impressão da época, o que só foi resolvido com o surgimento da técnica de 

reprografia que formava imagens a partir de minúsculos pontos de tons variados, que ficou conhecida 

como halftone. Mas como a técnica exigia um maquinário específico de alto custo, isso também atrasou 

a utilização de fotografias informativas em publicações diárias.  

Em 4 de março de 1880, o jornal Dayle Herald, em Nova Iorque, publicou uma imagem 

jornalística, com a técnica do halftone. Mas a prática da impressão de imagens fotográficas só passou a 

ser adotada pelos jornais diários mais de duas décadas depois. Muitos semanários e revistas, com tempo 

para preparar as suas edições, passaram a publicar algumas fotos em conjunto com xilogravuras, a partir 

de 1885. O jornal inglês Dayle Mirror ilustrou as suas páginas unicamente com fotografias, sem os 

desenhos, em 1904 e mudou de nome, passou a se chamar Dayle Illustrated Mirror para enfatizar a 

qualidade da informação visual. Em 1919 foi a vez do jornal de Nova Iorque Illustrated Dayle News repetir 

tal feito (Freund, 1993).  

Sousa analisa que ao privilegiar a fotografia, as publicações provocam uma mudança conceptual 

no jornalismo, pois as imagens deixam de ser secundárias, deixam de ser meras ilustrações de textos, 

para se tornarem uma categoria informativa: fotojornalismo, informação visual, um veículo de observação 

e de interpretação do leitor (Sousa, 2002). Mesmo que as primeiras fotografias publicadas de pessoas 

de notoriedade fossem posadas e servissem o propósito de ilustrar a notícia, tais imagens foram também 

informativas, pois o público passou a conhecer a fisionomia das personagens públicas. Para Pepe Baeza, 

a fotografia de imprensa também provocou alterações gráficas e estéticas, que além de facilitar o trabalho 
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dos redatores, no sentido de aumentar o conteúdo publicável, tornou a leitura dos jornais algo mais 

agradável.  

A imagem na imprensa tem sido um recurso que facilita a produção jornalística, um curinga que 

permite criar páginas de forma mais cômoda, além de uma marca gráfica que quebra a 

monotonia do texto. A imagem, submetida à palavra, é instrumentalizada (a partir da 

credibilidade que, apesar de tudo, ainda mantém) como uma mensagem que "deve" ajudar o 

texto em sua incapacidade, pelo menos aparente, de convencer o leitor de que aquilo que se diz 

é verdade. (Baeza, 2007, p. 61) 

A primeira agência fotográfica foi a Illustrated Journals Photographic Supply Company, criada em 

1894, sediada em Londres. Dois anos depois surgiu a Underwood & Underwood, nos EUA, e outras, 

espalhadas pelo mundo. Estas agências fomentaram a atividade dos fotógrafos de imprensa, pois 

aumentou o interesse dos profissionais pelo serviço freelancer. No início do fotojornalismo, os 

desenhadores e os gravadores tinham mais importância que os fotógrafos. Muitas ilustrações eram 

publicadas com a assinatura dos desenhadores, mas o nome do fotógrafo, autor da imagem original, 

muitas vezes não era sequer citado. As agências ajudaram a fortalecer a classe dos fotógrafos de 

imprensa, pois contratavam profissionais para coberturas dos mais diversos temas para comercializar 

as imagens produzidas.  

No início, o fotojornalismo atraiu profissionais mais por características físicas do que por 

capacidade técnica-sensorial. Os equipamentos eram grandes e pesados e os profissionais eram 

considerados apertadores de botão, retratistas com limitações criativas. Freund (1993) relata que havia 

aversão das personalidades públicas aos primeiros fotógrafos de imprensa. Para fazer fotos de interior 

era necessário acionar flashes que utilizavam magnésio em pó, produziam uma luz muito forte, que 

cegava momentaneamente pelo excesso e deixava um cheiro nauseante, o que irritava quem era 

fotografado.  

As personalidades famosas e da política, que foram suas primeiras vítimas, não tardaram a 

depreciar os fotógrafos. Os jornalistas, encarregados de escrever os artigos, tropeçavam em 

dificuldades quando tratavam de impor um fotógrafo. Nenhuma das fotos era assinada pelos 

autores e o estatuto da profissão de fotógrafo de imprensa era considerado inferior. (Freund, 

1993, p. 98) 

Essa realidade só foi alterada com a invenção de equipamentos mais leves, lentes mais claras e 

maior autonomia na atividade de fotografar eventos e personalidades públicas. 

Nos anos 1920, a Alemanha passou por uma efervescente transformação cultural, social e 

científica que reverberou em novos aparatos tecnológicos e, como consequência, também em novidades 
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estéticas para o campo do fotojornalismo. Em 1923, a empresa alemã Leitz, da cidade de Wetzlar, lançou 

25 exemplares de um protótipo da câmara Leica, que ficou conhecido como Leica Null-serie (série zero), 

resultado de pesquisas iniciadas em 1912 pelo seu inventor, o engenheiro Oskar Barnack, que depois 

de estar empregado na Leitz, deu prosseguimento ao projeto (Ezickson,1938). No ano seguinte o projeto 

recebeu a colaboração de outro engenheiro da empresa, Max Berek, que aperfeiçoou a lente, e a Leica 

I foi lançada com 500 unidades em 1925. A outra empresa alemã que também revolucionou o mercado 

fotográfico foi a Ernemann, da cidade de Dresden, quando lançou a câmara Ermanox no intervalo entre 

a comercialização do protótipo da Leitz e a câmara Leica I, em 1924. Entretanto a Ermanox tinha custos 

mais baixos que a sua concorrente, além de ter uma propaganda muito convincente, que a anunciava 

como um equipamento leve, capaz de fotografar durante a noite ou em ambientes fechados, com 

exposições de curta duração e instantâneas (Freund, 1993). A Ermanox foi muito bem aceite pelo 

mercado e adotada pela maior parte dos fotojornalistas. Mas, em poucos anos, a câmara da Leitz 

adquiriu um conceito de eficiência que suplantou todas as outras e ainda é considerada uma das 

melhores marcas do mundo até os dias atuais. Em 1926, foram produzidas e comercializadas mais de 

1.000 unidades de Leicas. Em 1930, ela era a única câmara com tipos diferentes de lentes, de ângulos 

visuais variados, que eram encaixadas por roscas e possibilitavam trocas (as lentes intercambiáveis). As 

primeiras Leicas são tão valorizadas, que um modelo da série zero foi arrematado num leilão por 2,16 

milhões de euros em Viena no ano de 201223. 

 

3.4. A génese do espontâneo 

O advento de câmaras fotográficas mais leves impulsionou o fotojornalismo, que vivenciou duas 

mudanças importantes: a fotografia de imprensa já podia ser realizada em ambientes internos bem 

iluminados, sem os flashes que tanto irritavam quem era retratado, e os fotógrafos começavam a dominar 

a técnica e a perícia necessárias para captar o instante. 

A necessidade aguça o engenho. Sentia-se a necessidade de novas invenções e estas, como as 

que “aprisionam o instante”, gradualmente foram surgindo. Mas as tecnologias não são neutras: 

emergem num determinado estado de coisas e configuram um novo estado de coisas. É, pois, 

notória a inter-relação entre as possibilidades técnicas e os conteúdos (…). (Sousa, 2000b, p. 

28) 

Estas inovações permitiram um fotojornalismo mais dinâmico, pois as câmaras compactas 

possibilitaram registos mais discretos. Nascia assim o instantâneo, a foto do instante e também o 

                                                           
23 Fonte The Verge, em https://www.theverge.com/2012/5/14/3019102/worlds-most-expensive-camera-leica-null-serie-0-series  

https://www.theverge.com/2012/5/14/3019102/worlds-most-expensive-camera-leica-null-serie-0-series
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espontâneo, a imagem que valorizava a não-pose, algo que não tinha qualquer propósito no retrato 

memorial, histórico ou familiar. Uma fotografia que desconstruía o corpo-monumento, principalmente de 

personalidades públicas (Kamper, 2000). André Rouillé fala do surgimento de um mundo do 

acontecimento, de captação de fenómenos instáveis, imprevisíveis e aleatórios. A composição temporal, 

regida pelo instante, segundo o autor, estabelece “a dura lei do instantâneo, o reino do efémero, que 

obriga a ver e agir rápido” (Rouillé, 2009, p. 91). Com a foto do instante, surge o corte intempestivo, que 

foge da regra estética da pose e produz cenas “mutilantes, indiferentes a fisionomias, corpos e coisas” 

(Rouillé, 2009, p. 91). Nascem assim os flagrantes, as tomadas de surpresa. 

Paralelo a este facto, uma nova geração de fotógrafos de imprensa começou a atuar, com um 

conceito de autoria que permitiu ao fotojornalismo um desenvolvimento tanto técnico quanto estético. Os 

novos fotógrafos, diferentes da geração anterior, eram educados no portar-se, no vestir-se, tinham 

formação complementar e falavam diversas línguas (Freund, 1993).  

Erich Salomon foi o fotógrafo de imprensa que reconhecidamente deixou um legado de 

originalidade na questão das figurações de corpo sem uso da pose. Nascido em Berlim, Salomon era 

judeu de origem abastada, filho de um banqueiro. Estudou na Universidade da cidade de Rostock, onde 

se formou em Direito em 1913. O jovem advogado foi convocado para o exército alemão naquele ano e 

tornou-se prisioneiro dos franceses em conflitos da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Passou os anos 

de guerra num campo de prisioneiros na França após a Batalha do Marne e finalizada a guerra, quando 

retornou à Berlim em 1918, Salomon constatou que a sua família estava com problemas financeiros. Ele 

trabalhou na bolsa de valores, depois numa fábrica de piano e, mais tarde, criou uma pequena agência 

de aluguel de carros, mas que lhe rendia pouco. Voltou a atuar como advogado quando foi contratado 

pelo departamento de publicidade da editora Ullstein em 1925. A Ullstein era proprietária de diversas 

publicações, entre elas a revista Berliner Illustrierte. Uma das tarefas de Salomon era fiscalizar quem 

não cumpria os contratos de arrendamento dos espaços publicitários de paredes de casas suburbanas 

e no campo. Ele percebeu que conseguia defender melhor a Casa Ullstein com o uso de fotografias 

documentais, usadas nos tribunais. Com uma câmara Ermanox emprestada, Doktor Salomon aprendeu 

a fotografar e nas atividades do dia a dia, ao se locomover entre as casas de campo e nos arredores da 

cidade, ele registava eventos factuais, fotografias de ruas alagadas por tempestades, acidentes, factos 

inusitados, e começou a comercializar as fotos para a editora. Ao perceber que as fotografias lhe rendiam 

um bom dinheiro e que tinha habilidade para a atividade do fotojornalismo, Salomon comprou uma 

câmara, pediu demissão e iniciou-se no fotojornalismo, sempre de forma independente (Ezickson, 1938; 

Freund, 1993; Sousa, 2002; Rouillé, 2009).  
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No início, em 1928, o editor da Belliner Kurt Korff propôs ao ousado advogado que fizesse fotos 

em conferências com autoridades, bailes de gala com personalidades famosas, reuniões políticas, pois 

tais acontecimentos geravam grande interesse público. Doktor Salomon falava três idiomas e, pelo 

passado burguês, tinha uma larga vivência social que lhe permitia frequentar ambientes sofisticados e 

intelectuais, e possuía ainda bons contatos sociais, com pessoas influentes que sempre permitiam que 

Salomon adentrasse ambientes a que nem sempre a imprensa da época tinha acesso.  

Com pouco tempo de atuação como fotojornalista, Salomon comprou uma Leica com objetivas 

intercambiáveis e lentes muito claras, com filmes em cartuchos, que lhe permitia uma maior autonomia. 

Ele destacou-se com estes equipamentos pois produziu fotos de autoridades em situações inusitadas, a 

gesticular, descontraídas, a sorrir, a falar, sem que tivessem tempo de elaborar uma pose. Com a 

denominada câmara desapercebida, Salomon foi o criador de um estilo de registo que ficou conhecido 

como candid photographies (fotografias sinceras). Além da revista Berliner Illustrierte, da Editora Ulstein, 

a outra revista alemã que divulgava as fotos inusitadas e intimistas que Salomon produzia era a Münchner 

Ilustrierte Presse. Segundo Gisele Freund (1993), as revistas alemãs daquele período tinham tiragens 

próximas a dois milhões de exemplares. A autora afirma que Erich Salomon foi o primeiro a registar 

pessoas sem que elas se dessem conta de que estavam sendo fotografadas. Destarte, Erich Salomon 

deu início a um movimento de aproximar público e privado, no contexto das personagens científicas, 

artísticas e, principalmente, políticas. 

O estilo de captação de figurações de corpo iniciado por Erich Salomon em 1928 tornou-o famoso 

em pouco tempo. Salomon passou a ser aguardado em alguns eventos sociais, como se a presença dele, 

como fotógrafo, aumentasse a importância do acontecimento (Freund, 1993). A candid photography 

também passou a ser base para a fotografia factual de pessoas, um género génese, originando um 

discurso do fotojornalismo: retratar o espontâneo é uma intrínseca relação entre desarmar a pose do 

retratado, se possível, revelar um traço de personalidade da personagem retratada, evidenciar o realismo 

do acontecimento, reforçar o caráter de uma fotografia comprometida com a verdade e valorizar a perícia 

e a técnica do profissional (Ezickson, 1938; Freund, 1993; Sousa, 2002; Rouillé, 2009; Fontcuberta, 

2010).  

Uma das fotografias mais famosas do fotojornalista, intitulada The Hague foi um espontâneo 

captado às 2h da madrugada do dia 4 de janeiro de 1930, em Haia, na Holanda, e expõe o cansaço 

físico de políticos importantes da época. Na imagem, as personagens estão a cochilar, acostadas ou 

quase deitadas nas poltronas e sofás, após um dia intenso de debates durante a Segunda Conferência 

de Reparações da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. As reuniões tinham começado na manhã 
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do dia anterior. Salomon acompanhou tudo e aguardou até ao final do evento, quando conseguiu a foto 

única. A imagem foi publicada na newsmagazine London Graphic, num contexto de picture stories, em 

conjunto com outras fotos que retratavam os diversos momentos da conferência, com cenas dos políticos 

atentos e em conversas importantes, mas culmina na foto mais famosa: o flagrante de exaustão.  

Segundo o projeto As imagens mais influentes de todos os tempos, da revista Time24, pela 

primeira vez o público pôde olhar através das portas do poder e ver os líderes baixar a guarda. É 

interessante lembrar que a foto foi produzida em 1930 e perceber o impacto do trabalho de Erich 

Salomon em apenas dois anos de atuação como fotojornalista. Esta imagem é considerada pioneira 

sobre os bastidores da política. No livro Get that picture! The story of the news cameraman, A. J. Ezickson 

(1938) descreve a cena captada por Salomon:  

Louis Loucheur, ministro francês do trabalho, estava com a mão no rosto como se segurasse os 

olhos cansados; O Premier francês Andre Tardieu estava caído no sofá, com os olhos quase 

fechados, aparentemente exausto. O velho Henri Cheron, ministro das finanças da França, 

sentado numa cadeira de encosto alto, estava cochilando. Entre Loucheur e Tardieu estava o 

ministro das relações exteriores da Alemanha, Dr. Julius Curtius, sucumbindo lentamente aos 

dedos macios de Morfeu. A luz de uma enorme lâmpada atrás do sofá refletia-se suavemente 

nas frentes rígidas das camisas dos delegados e nas testas altas de Cheron e Loucheur. Um 

encontro de homens que decidem a existência de milhões de sujeitos! Sem o conhecimento 

desses líderes, o Dr. Salomon havia roubado um outro lado, com o foco de sua pequena câmara, 

e eles não sabiam que a foto havia sido tirada. Ao olhar para a fotografia, o leitor quase podia 

sentir que esteve presente nesse importante encontro. (Ezickson, 1938, p. 183) 

 

Figura 15: The Hague, registada por Erich Salomon 

                                                           
24 Acedido em http://100photos.time.com/photos/erich-salomon-the-hague 

http://100photos.time.com/photos/erich-salomon-the-hague
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Em 1931 Salomon publicou um álbum com 102 fotos com o título Contemporâneos célebres 

fotografados em momentos inesperados. No prólogo ele explica as suas ideias e métodos para produzir 

tais imagens. Gisele Freund destacou um trecho: 

A atividade de um fotógrafo que queira ser mais que um artesão, é uma luta contínua por sua 

imagem. Do mesmo modo que um caçador vive obcecado por sua paixão de caçar, igual vive 

um fotógrafo com a obsessão de uma foto única que aspira obter. É uma batalha contínua (…) 

Há que captá-la num momento preciso. (Erich Salomon citado em Freund, 1993, p. 105) 

O discurso do espontâneo originou um aspeto ideológico editorial onde a pose e a encenação 

eram menosprezadas. As fotos desse famoso fotógrafo, por vezes, tinham detalhes borrados na imagem, 

em que ficava evidente o movimento dos corpos, mas isso só reforçava ainda mais o sentido do real 

captado. Ali nascia o fotojornalismo moderno, onde a informação se sobrepõe à qualidade técnica da 

imagem. “A partir da década de 1930, a fotografia única, a foto do instante ou de ação, passa a ter mais 

importância no fotojornalismo, principalmente na Alemanha e nos EUA e posteriormente, passa a ser 

prática no mundo” (Sousa, 2002, p. 20). 

As fotos do doktor Salomon ganharam as páginas dos jornais da Europa e dos EUA. Ele foi o 

primeiro a usar o termo foto única na fotografia de imprensa (Freund, 1993, p. 105). Imagens 

expressivas, singulares, ainda pouco exploradas pelo universo da fotografia de imprensa, marcaram a 

carreira breve de Salomon. Com o crescente movimento nazista na Alemanha, Salomon fugiu para a 

Holanda em 1932 e trabalhou como fotojornalista freelancer, viajando para a Inglaterra, França e Suíça. 

Outra imagem interessante de Salomon aconteceu numa reunião política em 1931, em que o próprio 

fotojornalista é uma “personagem ausente” da fotografia.  

Na foto famosa que, em 1931, Erich Salomon fez do político francês Aristide Briand, este último 

aponta o seu dedo ao fotógrafo que para ele dirigiu a sua arma (a câmara), chamando-o de “o 

rei dos indiscretos”, porque furtivamente se intrometeu no seu espaço pessoal. (Belting, 2014, 

p. 287) 

 



Uma visão sócio semiótica do espontâneo no fotojornalismo político 

103 
 

 

Figura 16: O ministro francês Aristide Briand aponta o autor da fotografia, Erich Salomon 

Para Belting (2014), o registo do ministro francês Aristide Briand a apontar o fotojornalista como 

um intrometido é uma imagem ousada, porque os textos da época revelavam que Salomon conseguiu 

fotografar uma reunião política da qual os jornalistas tinham sido excluídos, entretanto também é uma 

referência de como a presença do doktor já era esperada, pois todos os retratados traziam semblantes 

alegres.   

Apesar de ser considerado um fotojornalista que invadia espaços em que a imprensa não tinha 

acesso e que aproximava o público do privado, é importante destacar que Salomon não adentrou, com 

os seus espontâneos, na estética do grotesco. Ao analisarmos 134 fotos de Erich Salomon expostas na 

galeria virtual do ICP25 (International Center of Photography) não encontramos nenhuma foto de 

personagens em estados alterados, em posições de corpo que rebaixam ou desfiguram uma pessoa. 

Também não encontramos na literatura consultada nenhuma referência à produção de fotografias 

depreciativas produzidas por ele. 

Segundo Freund (1993), com a ascensão de Hitler, muitos fotógrafos e editores foram obrigados 

a deixar a Alemanha e, no exílio, foram acolhidos em prestigiosas revistas, como a Life, nos EUA e a Vu, 

em Paris. Erich Salomon recusou um convite da revista Life para se mudar para os Estados Unidos e 

continuou na Holanda até 1940, quando os nazistas ocuparam aquele país e Salomon foi preso e 

deportado para a Alemanha. Ele morreu numa câmara de gás de Auschwitz em 7 de julho de 1944.  

                                                           
25 Fonte ICP. Retirado de https://www.icp.org/browse/archive/constituents/erich-salomon?all/all/all/all/0 

https://www.icp.org/browse/archive/constituents/erich-salomon?all/all/all/all/0
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Figura 17: Erich Salomon, o indiscreto, com a sua Ermanox 

Na Life, o ex-editor da Berliner, Kurt Korff, teve a oportunidade de participar na produção de uma 

newsmagazine que alterou o olhar americano sobre a vida quotidiana e inspirou diversas publicações 

parecidas. Personalidades famosas passaram a ser alvo dos registos fotográficos. A Life comprava 

fotografias de bons fotógrafos espalhados pelo mundo. Um dos mais destacados fotógrafos que publicava 

na Life era o francês Henri Cartier-Bresson, também conhecido como HCB. Nascido em família abastada, 

de industriais da área têxtil, ele ganhou a primeira câmara fotográfica ainda jovem. Começou a fotografar 

aos 16 anos, mas sem intenção profissional. Com formação em artes plásticas, Bresson tornou-se pintor 

e, aos 23 anos, depois de viver um ano a viajar pela África, ele tomou a decisão de se dedicar à fotografia. 

Anos depois, já famoso, Bresson contou numa entrevista ao seu biógrafo, Pierre Assouline, que a decisão 

de optar pela profissão de fotojornalista foi tomada ao ver uma fotografia de Martin Munckacsi publicada 

na revista Photographies, em 1931. A imagem que o impressionou era de três adolescentes correndo 

em direção ao lago Tanganica, no Congo, com os seus corpos nus, negros, de costas para a câmara. A 

tomada em contraluz, os movimentos dos corpos congelados no ar em contraposição ao movimento dos 

pingos de água captados sob o impacto do encontro com os rapazes, foi uma cena que Bresson nunca 

esqueceu. Assouline, que escreveu a obra Cartier-Bresson: o olhar do século, relata que aquele momento 

despertou HCB para a instantaneidade da fotografia. “De repente entendi que a fotografia podia fixar a 

eternidade no instante. Essa foi a única foto que me influenciou” (Assouline, 2012, p. 76). O biógrafo viu 

a fotografia transformada em quadro e pendurada na sala da casa de Bresson. Segundo Assouline, a 

estética do corpo, captada num instante, foi sempre importante para o fotógrafo, que carregava uma 

câmara pendurada ao pescoço como quem carrega um caderno de anotações.  
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Figura 18: Three boys in Liberia, produzida por Martin Munkacsi 

Segundo Assouline (2012), em 1933 Bresson realizou as suas primeiras exposições, na Galeria 

Julien Levy, em Nova Iorque, e na Galeria Ateneo, em Madrid. A sua carreira foi interrompida em 1940, 

durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi recrutado para servir na unidade cinematográfica do 

exército francês, numa missão de registar em fotos e filmes as atividades dos oficiais e dos soldados 

para uma espécie de contrapropaganda nazista. Bresson acabou por ser preso pelos alemães. Conseguiu 

fugir na terceira tentativa, em 1943, viveu na clandestinidade e chegou a ser dado como morto. Mas ao 

fim da guerra retomou a atividade com um olhar mais fotojornalístico do que antes, com uma visão mais 

humanista e crítica de como registar o quotidiano.  

Algum tempo depois, em 1947, Bresson criou a Agência de Fotos Magnum, em conjunto com 

os fotógrafos Robert Capa, George Rodger, David Seymour e William Vandivert. A Magnum alterou de 

forma importante a questão da posse do fotojornalista sobre as imagens que produzia. Ela funcionava 

num sistema de colaboração entre muitos fotógrafos talentosos, cujo objetivo era produzir fotografias de 

autor, em missões jornalísticas e documentalistas pelo mundo todo. As cópias das fotos eram 

comercializadas, mas os negativos ou os cromos diapositivos pertenciam ao fotojornalista, e segundo 

Assouline (2012) esse era um fator muito importante para Bresson. Ele idealizou uma cooperativa de 

fotógrafos, sem patrões ou empregados. Através da Magnum, HCB publicou fotos em veículos 

jornalísticos de renome e realizou diversas exposições pelo mundo26. Bresson foi o primeiro fotojornalista 

                                                           
26 Fonte Fundação Cartier-Bresson. Retirado de https://www.henricartierbresson.org/hcb/biographie/ 

https://www.henricartierbresson.org/hcb/biographie/
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ocidental a fotografar livremente na antiga União Soviética e em Cuba. Também fotografou Gandhi nos 

últimos dias de vida e o seu funeral. 

Segundo a Time27, a sua foto mais famosa é Behind the Gare Saint-Lazare, produzida em 1932. 

A imagem congrega os conceitos de instantaneidade, lirismo, cuidado com os detalhes e com a 

informação, que HCB procurava congelar através da fotografia. É considerado por alguns especialistas 

como o profissional que transformou o fotojornalismo em arte, e isso deve-se ao facto de ter uma estética 

muito marcante de harmonia nas suas composições, associada ao seu início artístico como pintor. 

 

Em 1952 Bresson publicou o livro Images a la sauvette, que, em Francês, significa imagens furtivas. Em 

Inglês a obra recebeu o título The decisive moment, que fortaleceu o conceito da foto única, do instante 

em que algo importante acontece.  

Para mim, a câmara é um caderno de desenho, um instrumento de intuição e espontaneidade, 

o mestre do instante que, em termos visuais, questiona e decide simultaneamente.  É pela 

economia de meios que se chega à simplicidade de expressão. (Henri Cartier-Bresson)28 

                                                           
27 Fonte Time. Retirado de http://100photos.time.com/photos/henri-cartier-bresson-behind-gare-saint-lazare 
28 Fonte Agência Magnum. Retirado de https://www.magnumphotos.com/photographer/henri-cartier-bresson/ 

Figura 19: Behind the Gare Saint-Lazare um 
momento único de Cartier-Bresson 

http://100photos.time.com/photos/henri-cartier-bresson-behind-gare-saint-lazare
https://www.magnumphotos.com/photographer/henri-cartier-bresson/
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O livro conceptualiza o instante decisivo como a captação de um momento único, quando o 

fotógrafo consegue congregar todo o significado de um facto numa imagem. Para Bresson tirar uma foto 

era “alinhar a cabeça, os olhos e o coração”29.  

Segundo a Magnum, Henri Cartier-Bresson acumulou 10 prémios internacionais de fotografia; 

15 galerias ou museus do mundo expõem obras suas de forma permanente; existem 38 livros publicados 

com as suas fotografias, editados por ele e por outros autores. Avesso à fama, ele não gostava de dar 

entrevistas ou de ser reconhecido em eventos. HCB abandonou a fotografia no início da década de 1970 

e voltou a pintar. Morreu em 2004, aos 95 anos.   

O legado de Erich Salomon e de Henri Cartier-Bresson fortaleceu a importância de uma fotografia 

de imprensa sem pose. Eles tinham prestígio e reconhecimento público enquanto profissionais de talento, 

as suas fotografias resultavam da técnica e da perícia, pois dominavam os conceitos mecânicos e óticos 

da câmara analógica totalmente manual, os elementos de composição e de iluminação, além de terem 

uma perceção de tudo o que acontece em seu entorno, também denominado de “olhar periférico”, que 

capacita o fotógrafo a agir rapidamente e ser criativo no registo fotográfico. Salomon e Bresson são os 

dois profissionais que deram os contributos mais reconhecidos para os géneros do factual, 

fundamentados no espontâneo.   

Na fotografia familiar o espontâneo passou a ser algo mais natural depois da fotografia digital. 

Mas a pose prevaleceu, inclusive com as novas remodelagens, que deram origem à selfie, como 

problematizamos no capítulo um desta tese. Na publicidade o espontâneo também é algo raro, mas 

existem casos em que ele é utilizado para dar a impressão de algo não encenado, como parte de uma 

estratégia publicitária, com o objetivo de uma narrativa mais próxima do documental. 

Já o fotojornalismo, ao contrário, tomou para si a não-pose como base do discurso do espontâneo 

que sustenta o factual. O tempo do jornalismo é o do factual, do que aconteceu há pouco, a notícia que 

rapidamente foi produzida pois o facto ainda ocorre e as personagens mantêm-se em ação. Então o 

corpo que se movimenta no quadro fotográfico é um corpo em que a ação não foi finalizada e parece 

dialogar com o tempo do “aqui e agora” que os jornalistas tanto buscam eternizar. 

 

3.5. Da foto única aos espontâneos em série  

A pesquisa documental nas páginas virtuais de empresas produtoras de equipamentos 

fotográficos forneceu-nos dados importantes, que, acrescidos de informações sobre alterações na rotina 

                                                           
29 Fonte Agência Magnum. Retirado de https://www.magnumphotos.com/photographer/henri-cartier-bresson/ 

https://www.magnumphotos.com/photographer/henri-cartier-bresson/
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produtiva, advindas de entrevistas com fotojornalistas que vivenciaram tais mudanças, nos permitiram 

refutar a manutenção do discurso da produção da foto única e do momento decisivo baseado apenas na 

técnica e na perícia do profissional. A análise de conteúdo documental “compreende a identificação, a 

verificação e a apreciação de documentos para determinado fim” (Moreira, 2014, p. 271). Segundo 

Moreira, a análise de conteúdo documental é, ao mesmo tempo, método e técnica: método porque 

pressupõe o ângulo escolhido como base de uma investigação, e técnica, porque é um recurso que 

complementa outras formas de obtenção de dados, como a análise visual, por exemplo, outra técnica 

utilizada neste estudo. 

 A análise crítica dos conteúdos informados pelas empresas, o cruzamento dos dados, a 

produção de uma linha temporal sobre as evoluções dos aparatos e as alterações no modus operandi 

necessário quando do surgimento do espontâneo, possibilitaram, pelo método hipotético-dedutivo, 

concluirmos que a manutenção do antigo discurso, que responsabiliza a técnica e a perícia do 

profissional, é um equívoco ainda sustentado no quotidiano da fotografia de imprensa.    

O espontâneo, na sua origem, era de total controlo manual do operator, aquele que opera o 

equipamento, ao lidar com a complexidade de uma máquina fotográfica profissional analógica: captar 

uma imagem exigia cálculos da quantidade de luz versus do tempo em que ela deveria permanecer a 

sensibilizar o filme; exigia observar qual a profundidade de campo a partir do número F, da abertura do 

diafragma utilizada, com relação à distância do objeto focado e sua nitidez diante dos outros elementos 

da imagem; exigia que o profissional escolhesse a sua melhor posição e qual o ângulo escolhido para 

enquadrar e selecionar o recorte; exigia muita paciência para aguardar o melhor momento no visor da 

câmara e operar manualmente o anel do foco, em busca da nitidez, ajustando-o à medida que o sujeito 

a ser retratado se movia; e, finalmente, exigia a tomada de decisão na hora de apertar o botão 

disparador30. Se fosse necessária uma sequência de fotos, o fotógrafo da câmara analógica precisava de 

acionar manualmente um comando de avançar o fotograma já sensibilizado para que um novo fotograma 

pudesse ser exposto à luz.  

No período analógico, os fotógrafos profissionais costumavam sair da redação para cobrir 

diversas pautas e levavam cartuchos de filmes que continham valores variados de fotogramas, num 

sistema artesanal, a depender do tipo de cobertura. Isso facilitava a decisão dos editores de fotografia 

em revelar um filme e copiar as fotos em papel, pela importância do facto. E também desvinculava as 

coberturas, assim, um filme já preenchido de um facto importante poderia ser levado do local da 

                                                           
30 Observações empíricas, advindas da minha experiência pessoal, como fotógrafa, no período analógico, primeiro com Pentax K1000 e Nikon FM10, controlo 
manual, depois com Canon EOS 50, com motor drive, eletrônica. 
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cobertura para a redação, pelo motorista do jornal, para ser revelado, enquanto o fotógrafo poderia seguir 

com um novo filme para uma outra reportagem, ou para dar continuidade na cobertura de um 

acontecimento que se prolongava. O deadline, a hora de encerramento da edição do jornal, era um dos 

fatores que determinavam a quantidade de fotogramas dos cartuchos de filmes.  

O número limitado de fotogramas era sempre uma preocupação do fotógrafo. Também havia o 

processo de troca de cartucho, quando o filme era totalmente rebobinado dentro da câmara, com o 

auxílio de uma pequena manivela, para que a película já usada voltasse ao cartucho e fosse protegida 

da luz. Além disso havia o encaixe manual de um novo cartucho de filme na câmara, processo que exigia 

alguns minutos. O profissional, sabendo disso, utilizava um filme com certo cuidado, para não ficar sem 

fotogramas disponíveis num momento importante da cobertura31. 

Todo esse controlo manual não permitia fazer muitas fps (fotos por segundo). Duas ou três fps, 

quando um fotógrafo era competente. Na imprensa, o repórter fotográfico precisava também de ter um 

poder de síntese do acontecimento, a ponto de produzir poucas imagens que gerassem significado ao 

ocorrido. 

Esses três elementos combinados (técnica, perícia e astúcia, ou um certo expertise fotográfico) 

resultavam numa fotografia única. Única não só pelo instante captado, mas também porque os negativos 

eram contados no filme fotográfico, então o tempo de manipular a alavanca que avançava o fotograma 

já utilizado, para que um novo fotograma pudesse ser sensibilizado, não permitia que diversas imagens 

fossem produzidas de instantes sequenciais, em milésimos de segundos.  

Novas alterações tecnológicas na captação da fotografia começaram a ocorrer, ainda que 

lentamente, seis anos após a publicação do livro de Henri Cartier-Bresson sobre o momento decisivo. 

Em 1958 a empresa Leitz lançou a Leica MP2, uma câmara experimental que tinha um motor elétrico 

capaz de acionar o filme automaticamente a medida que os fotogramas eram sensibilizados. Ela teve no 

primeiro lote apenas 12 unidades e no segundo lote, em 1959, 15 unidades. Eram as primeiras do 

mercado a dispensarem o acionamento manual do filme. Elas avançavam a película automaticamente 

disparo após disparo. Essas câmaras não chegaram a ser fabricadas em larga escala32. Mas eram tão 

revolucionárias que têm grande valor histórico e também de mercado, para os colecionadores. Uma 

delas foi vendida num leilão em 2010, e atingiu o incrível valor de 402 mil euros33.  

                                                           
31 Observações advindas da investigação participativa para produção do livro Fotojornalismo: Informação, Técnica e Arte, produto do Projeto Experimental de 
Curso na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de autoria de Alene Lins e Rosângela Valente, editado pela UFMS em 1997. 
32 Fonte Leica Philia. Retirado de http://leicaphilia.com/ 
33Fonte TVI. Retirado de http://www.tvi24.iol.pt/economiamedia-e-tecnologia/fotografia-maquina-fotografica-leica-leilao-dinheiro-agencia-financeira/1215461-
2974.html 
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A partir de 1960 outras marcas também lançaram motores para adiantar e rebobinar o filme. 

Os motores eram externos, acoplados ao corpo da câmara e foram as novidades da década de 1970, 

conhecidos como motor drive. A empresa Nikon lançou a linha F, que conseguia sete fps34 (fotos por 

segundo).  

A partir da chegada do motor drive temos a primeira interferência na produção do espontâneo. 

E para demonstrar como ela foi significativa, realizámos entrevistas durante a investigação para obter 

relatos sobre a rotina produtiva de alguns fotojornalistas da editoria de política, com diversos objetivos: 

1) confirmar as dificuldades na produção do espontâneo no período analógico e como essas dificuldades 

foram superadas com a introdução de novos aparatos tecnológicos; 2) perceber as características 

inerentes das coberturas noticiosas de eventos políticos, suas contingências, formas de superação e qual 

a perceção destes profissionais sobre as figurações de corpo na cobertura da editoria de política; e 3) 

conhecer as alterações dos processos editoriais impostos pela transformação tecnológica do digital.  

As entrevistas, de que se dá conta adiante, sobretudo no capítulo cinco, foram individuais e 

semiestruturadas, mas não seguiram um roteiro fechado, hermético35. Ao contrário, era um roteiro 

bastante flexível. Havia perguntas básicas, contudo o entrevistado teve total liberdade para falar e 

aprofundar o tema ou não, a depender da sua experiência e vontade de falar abertamente sobre as 

questões. Augusto Triviños (citado em Duarte, 2014, p. 65) explica que entrevistas desse tipo partem 

“de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, 

em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 

medida que se recebem as respostas do informante”. Destarte, cada entrevistado gerou o seu relato com 

um número de questões, diverso um do outro, pela profundidade tratada pelo próprio entrevistado ao 

tema em questão. A flexibilidade nas perguntas é parte da técnica de entrevista nas Ciências Sociais: “as 

questões, sua ordem, profundidade, forma de apresentação, dependem do entrevistador, mas a partir 

do conhecimento e disposição do entrevistado, da qualidade das respostas, das circunstâncias da 

entrevista” (Duarte, 2014, p. 66).  

O nosso levantamento de informações deu-se com dois tipos de fontes primárias, o primeiro 

foram fontes documentais e o segundo foram profissionais que atuam no fotojornalismo e vivenciaram o 

processo de mudança do sistema analógico para o digital. Os entrevistados foram selecionados em 

função da viabilidade, dentro das possibilidades do que poderia ser realizado, tendo em vista as 

dificuldades que encontramos para entrevistar pessoalmente os fotojornalistas da newsmagazine Visão, 

                                                           
34 Fonte empresa Nikon. Retirado de http://imaging.nikon.com/history/chronicle/rhnc04f2-e/index.htm 
35 O guião das entrevistas foi diferente para os fotojornalistas que concordaram em entrevistas gravadas e entrevistas por mail. Todas as perguntas e 
contatos dos fotojornalistas estão no apêndice desta tese.  



Uma visão sócio semiótica do espontâneo no fotojornalismo político 

111 
 

pela distância entre Braga e Lisboa, e pelas facilidades de contato com fotojornalistas brasileiros através 

da internet e aplicações via telemóvel. A viabilidade, segundo Jorge Duarte (2014), não pode ser 

descartada pelo pesquisador quando há provas consistentes de que os entrevistados são colaboradores 

importantes no processo.  

Havia o contato anterior com um fotojornalista do staff do Ministério das Relações Exteriores do 

Brasil (Itamaraty), o Arthur Max, que indicou outros profissionais para este estudo. Max foi um dos 

entrevistados em 1996 para a produção do livro Fotojornalismo: informação, técnica e arte, editado em 

1997 pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Naquele período ele trabalhava no Jornal 

do Brasil e logo depois foi trabalhar para o jornal O Globo. Arthur Max conviveu com os fotojornalistas 

Michel Filho, Rogério Reis e Orlando Brito, por isso o acesso foi viabilizado de forma fácil para 

entrevistarmos estes profissionais. Em Portugal, enviámos mails para todos os fotojornalistas da redação 

da revista Visão, mas só obtivemos a concordância de três profissionais da newsmagazine em responder 

perguntas: Fernando Negreira, Marcos Borga e Lucília Monteiro. Dos seis entrevistados para esta tese, 

três deles foram muito acessíveis: Michel Filho, Orlando Brito e Fernando Negreira. Eles declararam 

interesse em colaborar sempre que necessário; fizemo-lo sempre que havia a possibilidade de esclarecer 

algum detalhe do que foi relatado nos contatos anteriores, aprofundando questões em que havia alguma 

dúvida ou questionando-os sobre novos temas.   

A entrevista em profundidade é uma técnica que explora um assunto a partir da busca de 

informações, perceções e experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma 

estruturada, mas é o informante que determina os termos da resposta (Duarte, 2014). Os nossos 

instrumentos de coleta foram aplicativos para gravação e mensagens por email. As facilidades da internet 

e dos meios digitais, como os aplicativos em telemóvel Skype e WhatsApp, também foram importantes 

no processo de produção das entrevistas. 

O uso de entrevistas é indicado quando o objetivo é recolher respostas a partir da experiência 

subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer. (...). Nesse 

percurso de descobertas, as perguntas permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, 

descrever processos e fluxos, compreender o passado, analisar, discutir e fazer prospetivas. 

Possibilitam ainda identificar problemas, micro interações, padrões e detalhes, obter juízo de 

valor e interpretações, caracterizar a riqueza de um tema e explicar fenómenos de abrangência 

limitada. (Duarte, 2014, p. 63) 

Nos estudos qualitativos, a quantidade de entrevistados não é o mais importante segundo Duarte 

(2014). Para o autor, às vezes uma única entrevista com a pessoa certa é determinante e pode ser mais 

adequada para esclarecer uma questão do que aplicar questionários para centenas de pessoas. As 
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entrevistas, segundo o autor, ajudam a compreender a condição humana em determinada situação. 

Sobre as escolhas dos entrevistados, os autores Quivy e Campenhout (2005) consideram que os peritos 

e as testemunhas privilegiadas são personagens que podem esclarecer pormenores de um determinado 

fenómeno. Acreditamos que os fotojornalistas entrevistados, além de peritos, também são testemunhas 

privilegiadas, pois foram atuantes em jornais e revistas de circulação nacional no Brasil e em Portugal, 

onde vivenciaram a transição do sistema analógico para o digital de formas diversas. Neste capítulo 

vamos utilizar relatos de três dos seis entrevistados, que possibilitam ratificar as questões imbricadas 

entre os aparatos e as rotinas produtivas do espontâneo. São eles os fotojornalistas Orlando Brito, Rogério 

Reis e Michel Filho. Nos capítulos cinco e seis desta tese, retomaremos as entrevistas com a participação 

dos outros entrevistados.  

O fotógrafo brasileiro Orlando Brito, de 70 anos, tem um percurso profissional que o obrigou a 

vivenciar mais transformações com relação à utilização do aparato fotográfico. Brito é um dos fotógrafos 

mais antigos ainda em atuação no fotojornalismo brasileiro. Ele confirmou como era o processo de 

manuseio dos filmes e da câmara manual e as mudanças que o impactaram quando passou a fotografar 

com um motor drive acoplado na câmara e depois, a sua adaptação ao sistema de fotografia digital.  

Orlando Brito nasceu em 1950 e aos 14 anos, em 1964, começou a trabalhar na sucursal de 

Brasília do jornal Última hora. No início, contratado na função de contínuo, Brito fazia serviços de um 

auxiliar de redação (levar correspondências aos correios, comprar material que faltava, servir cafezinho 

para os jornalistas e visitantes do jornal, etc.). Mas depois interessou-se pela atividade de laboratorista e 

passou a revelar os filmes e a preparar diariamente os cartuchos recondicionados com novos fotogramas 

para os fotógrafos usarem nas coberturas. Naquela época o jornal tinha um rebobinador manual e os 

filmes eram adquiridos em latas com 30 metros de película fotográfica. Segundo Brito, ele tinha uma 

grande responsabilidade em rebobinar o filme nos cartuchos:  

Era um trabalho que exigia uma relação de muita confiança entre o laboratorista e os fotógrafos. 

Eu rebobinava 30 chapas36 e fazia com muito cuidado na colagem para não soltar os filmes. Os 

fotógrafos podiam confiar que tinha mesmo as 30 chapas e que não ia soltar o filme do rolinho. 

(Orlando Brito, 2018)37 

A tomada de cenas precisava de ser controlada durante toda a cobertura, então saber a 

quantidade correta de fotogramas no cartucho podia determinar o trabalho do fotógrafo. Se faria ou não 

uma troca de cartucho, quando faria, para não comprometer a quantidade necessária de fotogramas até 

                                                           
36 Termo que significava fotograma no jargão jornalístico do Brasil.  
37 Entrevista de Orlando Brito concedida para a investigação em 7 de janeiro de 2018 e novas informações via email em 12 de janeiro de 2020. 
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ao fim do evento e se faltassem fotogramas num momento importante, o tempo de troca poderia 

atrapalhar a qualidade da reportagem fotográfica.  

Nas horas vagas como laboratorista, Orlando Brito aprendeu a manusear uma câmara com o 

fotógrafo Roberto Stuckert, que trabalhava no jornal. Stuckert era casado com uma prima de Brito e tinha 

muita disposição em ensinar o jovem aprendiz. Um dia, na falta de um fotojornalista disponível para 

cobrir um evento importante, não programado, e que acontecia próximo ao jornal, Brito, aos 15 anos, foi 

designado pelo chefe de redação para fazer a cobertura do imprevisto. Meses depois, aos 16 anos, seu 

contrato de trabalho foi renovado oficialmente como fotógrafo do jornal Última hora.  

Orlando Brito começou a fotografar para o jornal com uma câmara Pentax, totalmente manual. 

Depois ele comprou uma Leica e passou a fotografar com a sua própria câmara. Aos 18 anos, o jovem 

fotógrafo começou a trabalhar no jornal O Globo (1968 a 1982), na sucursal de Brasília. Trabalhava com 

a câmara do jornal e com a sua própria Leica também. Ter em mãos sempre duas câmaras fazia 

diferença na rotina produtiva, segundo ele. Na câmara de controlo manual, em média eram necessários 

mais de dois segundos entre um fotograma e outro. E em dois segundos uma expressão de rosto ou um 

gesto do corpo pode mudar. Por este motivo, a chegada do motor drive alterou a rotina produtiva da 

fotografia de imprensa, pois possibilitou rapidez e economia de tempo para o fotógrafo fazer os ajustes 

necessários na tomada de uma foto. Neste período ocorreu uma alteração significativa no espontâneo, 

pois havia a possibilidade de 36 fotos de um sujeito, em sequência, em poucos segundos. Orlando Brito 

– primeiro fotojornalista brasileiro a receber um World Press Photo Prize – relatou uma cobertura 

importante, em 1 de janeiro de 1978, em que trocou um cartucho sem que o outro estivesse no fim, 

antecipando a necessidade do uso do motor drive.   

Lembro da chegada do motor drive. As câmaras desse tipo eram chamadas de robôs. Eu tive 

contato com o motor drive em 1968, já no O Globo, dois anos depois de já ser fotógrafo. Mas 

não era sempre que eu usava o motor drive. Eu achava o motor drive uma covardia com o talento 

do fotógrafo. O fotógrafo sabe quando acerta numa foto, eu fiz muitas vezes sequências na mão, 

antes do motor drive. (…) A comodidade do motor, era algo que um fotógrafo não podia 

desconhecer, dava uma vantagem muito grande38 dentro do acontecimento, dentro da 

concorrência com os outros colegas. E tinha episódio em que era necessário fazer isso. Num 

desses muitos episódios, eu fiz uma sequência e foi quando eu ganhei um prêmio world press. 

Naquele episódio, eu acompanhava uma visita com o presidente Figueiredo39 e eu estava lá pela 

chapa 15, mas quando eu vi os soldados pendurados num fio, foi intuitivo, eu troquei o filme, 

                                                           
38 Texto subentendido: O fotojornalista que usava o motor drive tinha mais facilidades que aqueles que não utilizavam.  
39 Presidente do período da ditadura militar no Brasil General João Figueiredo.  
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coloquei um filme novo. E fiz várias sequências com um filme de 36 poses. E os soldados 

caíram… morreram. (Orlando Brito, 2018)40   

 

Figura 20: Sequência A fatal mission de Orlando Brito, registada com utilização de motor drive 

A troca de cartucho e o uso do motor drive num momento tão determinante, resultaram numa 

sequência que lhe rendeu o prémio concedido pelo Museu Van Gogh, em 1979, na Holanda. O 

fotojornalista foi premiado na categoria spot news, photo story, com sete fotogramas, na sequência 

intitulada A fatal mission41. Na época, ainda fotógrafo do jornal O Globo, Brito disse que a questão da 

segurança com relação ao equipamento, aos filmes, era sempre uma preocupação do fotojornalista: 

Eu sempre trabalhei com duas câmaras (assim ele poderia se precaver numa situação, quando 

estava trocando de filme, caso algo importante acontecesse). Outra coisa, na época dos rolos 

artesanais, na chapa 28 eu já estava trocando o filme, para não ficar apenas com duas chapas 

de reserva. E antes de ter cartucho industrializado, eu sempre rebobinei os meus cartuchos. 

(Orlando Brito, 2018)42 

Nas décadas de 1970 e 1980, além dos motores para um avanço automático do filme que 

iniciaram gradualmente a prática das fotografias sequenciais, o fotojornalismo passou por 

transformações que alteraram rotinas produtivas, como o surgimento de objetivas com motores para 

foco automático, o que diminuía o tempo de ajuste no anel de foco. Também ganharam fotómetros para 

leitura automática da luz do ambiente, além das primeiras câmaras com microprocessadores 

incorporados, onde os ajustes de abertura, tempo de obturação e diversas combinações decorrentes da 

iluminação do ambiente eram possíveis de se fazer de forma automática, caso o fotojornalista precisasse 

disparar o botão de forma sequencial. Mas essas tecnologias não estavam disponíveis para todos os 

fotojornalistas. Nem todos os jornais tinham estrutura para oferecer os melhores equipamentos e as 

novidades tecnológicas para todos os fotojornalistas. 

                                                           
40 Entrevista de Orlando Brito concedida para esta investigação em 7 de janeiro de 2018 via ferramenta de áudio da aplicação WhatsApp. 
41 Fonte World Press Photo. Retirado de https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1979/35533/2/1979-Orlando-Brito-SNS1-BG 
42 Entrevista de Orlando Brito concedida para esta investigação em 7 de janeiro de 2018. 

https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1979/35533/2/1979-Orlando-Brito-SNS1-BG
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O segundo relato que colabora com esta investigação é do fotógrafo Rogério Reis43, licenciado 

em jornalismo, mas que começou a trabalhar como fotojornalista em 1977, aos 23 anos, antes mesmo 

de se graduar. Ele trabalhou no JB (Jornal do Brasil), um veículo de referência nacional, em 1977 e 

1978. Em 1979 foi convidado a integrar a equipa do jornal O Globo, onde ficou por dois anos. Retornou 

ao JB e ficou até 1982. Em 1983 passou a integrar a revista Veja, sucursal do Rio de Janeiro, onde atuou 

até 1985. Depois, Rogério Reis participou da agência de fotografia F4, até fundar, em 1991, com mais 

dois colegas, a Agência Tyba44. O trabalho na agência não o afastou dos meios de comunicação; ele 

retornou ao JB em meados de 1991 como editor de fotografia, onde ficou até 1996. O fotógrafo acumula 

prémios, participou em diversas exposições e já publicou fotografias em dezenas de livros45. Nascido em 

1954, ele continua atuante no fotojornalismo brasileiro. Reis relembrou como era a rotina com os filmes 

na época em trabalhava nos jornais diários. Segundo ele, os editores davam em média dois filmes de 36 

poses para cada pauta. Mas ele levava consigo uma reserva de 10 filmes na bolsa, pois era comum as 

coberturas imprevistas, como acidentes, ocorrências policiais, tempestades, incêndios, etc. Um 

fotojornalista que não tivesse consigo uma boa justificativa para deixar de cobrir imprevistos por falta de 

cartuchos na bolsa, teria problemas com os editores. Numa cidade como o Rio de Janeiro, que já na 

década de 1980 tinha mais de cinco milhões de habitantes, fazer uma foto de um imprevisto poderia 

garantir que o facto fosse ou não noticiado e importava aos jornais ter narrativa visual para o que 

acontecia de mais importante ou emergente na cidade. 

O terceiro relato analisado foi do fotojornalista Michel Filho, também licenciado em jornalismo, 

que, inicialmente, optou por trabalhar com a fotografia de grandes formatos, na publicidade. Michel Filho 

nasceu em 1961. Começou a sua carreira em 1982, como assistente num estúdio e logo se tornou 

fotógrafo. Em 1986 montou o seu próprio estúdio, mas com o confisco de poupanças no Governo de 

Fernando Collor de Melo, em 1990, as alterações na economia, retração no mercado publicitário e 

dificuldades para pagar o financiamento que fez para montar o estúdio, ele foi obrigado a encerrar as 

atividades do estúdio e a vender os seus equipamentos. Só ficou com as câmaras portáteis e a sua 

possibilidade de sobrevivência foi começar a fotografar para os jornais. Aos 30 anos, aceitou uma vaga 

no jornal O fluminense e tornou-se fotojornalista.  

O fluminense é um dos jornais mais antigos do Brasil ainda em funcionamento. Criado em 1878, 

o jornal era famoso por ter tido escritores de renome como colunistas, entre eles Euclides da Cunha, 

Olavo Bilac e Rubem Braga. Mas era um jornal de porte médio, direcionado ao estado do Rio de Janeiro 

                                                           
43 Entrevista de Rogério Reis, concedida através da troca de mails no período de 4 a 14 de maio de 2018.  
44 Fonte: Tyba Agência de Fotografia. Retirado de http://tyba.com.br/br/home/ 
45 Fonte página virtual de Rogério Reis. Retirado de https://www.rogerioreis.com.br/publicacoes-em-livros 

http://tyba.com.br/br/home/
https://www.rogerioreis.com.br/publicacoes-em-livros
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e tinha uma política de valorizar a notícia local, com mais ênfase às cidades da região metropolitana da 

capital, como Niterói e baixada fluminense. Embora tivesse tradição, os equipamentos de fotografia eram 

ultrapassados, e Michel Filho trabalhava com o equipamento dele, uma Nikon com motor drive e diversas 

objetivas de lentes claras.  

A experiência da fotografia publicitária, com alguns conceitos estéticos que o diferenciavam como 

profissional, associada a um equipamento mais moderno, fez de Michel Filho um fotojornalista com 

rápida ascensão profissional. O resultado de um trabalho mais cuidadoso, tornou Michel Filho um 

ensaísta, designado para pautas mais especiais do O fluminense. Michel considera sua experiência de 

dois anos no jornal de porte médio como uma boa escola, onde ele teve oportunidade de colocar muitas 

fotos na primeira página, o que lhe deu um bom portfólio.  

Nas coberturas d’ O fluminense, os fotojornalistas utilizavam filmes em preto e branco, 

rebobinados no processo artesanal. Michel relatou que o editor distribuía os filmes conforme a pauta e 

ele recebia diariamente um ou dois filmes com 24 poses para as coberturas. As bobinas eram devolvidas 

para serem rebobinadas pelo laboratorista. Michel recorda que vivenciou algumas vezes a frustração de 

ter cartuchos com filme solto na câmara. Ele só percebia tal facto quando o contador de fotogramas 

estava em 70, 80 fotos. Ou seja, o filme não parava em 24 fotogramas para a troca, pois a lingueta do 

filme havia soltado e ele, sem perceber, pela rotina de vários eventos para fotografar, havia feito dezenas 

de tomadas de cenas que não eram sensibilizadas. Michel recordou que episódios assim eram 

transtornos duplos, pois além de “perder” as cenas, que não tinham sido sensibilizadas, ele ainda tinha 

que tentar salvar as fotos registadas ao retirar o filme que estava solto, desprotegido do cartucho, que 

podia receber luz e “queimar” a película. Mas segundo Michel Filho havia um sentimento de colaboração 

entre os fotojornalistas de jornais adversários e em casos assim, sempre algum colega o ajudava, ou 

com um filme reserva, ou com uma bolsa de lona preta que permitia retirar o filme solto da câmara 

dentro do ambiente escuro da bolsa, e enrolar manualmente de volta ao cartucho. Esse relato só confirma 

como eram muitos os detalhes que exigiam cuidados dos fotojornalistas nas rotinas com os filmes 

fotográficos.  

Em 1992, apenas dois anos depois de se ter tornado fotojornalista, Michel Filho foi convidado 

por Rogério Reis, na época editor de fotografia do JB para integrar a equipa. A estrutura era outra, o 

equipamento utilizado era do jornal, os filmes eram industrializados, com 24 ou 36 poses, também a 

depender da pauta e existiam motociclistas para levar os filmes já utilizados para o laboratório, durante 

a cobertura. Michel trabalhou no JB de 1992 a 1997. Nesse período o processo era todo analógico. No 

JB Michel Filho fez coberturas importantes, ganhou um Prémio Esso de Fotojornalismo, em 1995, com 
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uma sequência de imagens denominadas Manifestação e tiroteio na linha vermelha, feita com o uso do 

motor drive. 

 

Figura 21: Sequência Manifestação e tiroteio na Linha Vermelha, de Michel Filho 

Havia sempre boas surpresas com o uso do motor drive, e na hard news ele era necessário. 

Num quebra-quebra (manifestações populares), na foto de tiroteio, num confronto da polícia com 

bandido, ou numa coletiva de político, quando se fazia disparos sequenciais, você sabia que ali 

tinha boas fotos. A surpresa na hora da revelação era um olho mais aberto, uma boca 

escancarada, um desespero no gesto do braço. (…) O fotógrafo não vê o que fotografa quando 

usa uma tomada sequencial. É a câmara que vê. Quando você vê é porque você não fotografou. 

(Michel Filho, 2017)46   

Para Orlando Brito, as fotografias em sequência eram potencialmente importantes para o 

fotojornalismo: “a gente mandava filme fechado, muitas vezes a câmara captava algo que nem sempre 

eu percebia, mas era o editor que via, em último caso, o que a câmara possibilitou captar” (Orlando 

Brito, 2018)47. 

                                                           
46 Entrevista de Michel Filho concedida para a investigação em 23 de novembro de 2017 
47 Entrevista de Orlando Brito concedida para a investigação em 7 de janeiro de 2018. 
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Rogério Reis fotografou com câmaras manuais e com câmaras de motor drive e ele afirmou que 

a fotografia sequencial, possibilitada pelo motor drive, alterou a perceção dos editores sobre o 

espontâneo e deu origem a uma nova estética na diagramação dos jornais. 

A partir dos anos 80 os jornais se modernizaram através de sucessivas reformas gráficas e 

começaram a trabalhar com suplementos onde a diagramação não obedecia a critérios rígidos 

e arcaicos. A mística da foto única começou a ceder espaço para a sequência de fotos, uma 

busca por uma narrativa visual que nos permitiu observar a mesma cena em tempos diferentes. 

A partir daí o diálogo entre o editor de arte e o editor de fotografia passaram a ser frequentes 

como dupla de criação. (Rogério Reis, 2018)48  

Também neste período aconteceram as primeiras coberturas com câmaras digitais, ainda que 

sem qualidade de definição da imagem, mas que já demarcavam o surgimento de um novo ciclo. Os 

flashes também ganharam sensores que controlavam o tempo e a distância para o disparo da luz.  

Na pós-produção das imagens o surgimento de hardware, como scanners de negativos e 

software, programas para editar fotografias, como o Adobe Photoshop, possibilitaram manipulações que 

melhoravam a imagem sem comprometimento ético, como ajustes de cores e contraste, 

reenquadramento da imagem, etc., e também imprimiram mais velocidade nos resultados de uma 

cobertura fotográfica, pois extinguiram a necessidade de ampliação de cópias nos laboratórios. Apenas 

os filmes eram revelados. A ampliação das cópias em papel foi substituída pelo processo de digitalizar 

os negativos por scanners e enviar as imagens para a impressão diretamente pelos computadores, já 

com os ajustes feitos por software.  

Desde o final da década de 1960 aconteciam pesquisas com o CCD, charge-coupled device, um 

dispositivo de memória digital, feitas por empresas contratadas pela NASA, a agência espacial americana, 

para equipar as câmaras acopladas aos foguetes e satélites no registo de imagens do universo. Entretanto 

foi no final da década de 1980 que essa tecnologia passou a ser utilizada em pesquisas de sensores 

para câmaras fotográficas comerciais, com o objetivo de substituir o filme fotográfico.  

A cobertura dos jogos olímpicos de Los Angeles, em 1985, pelos fotojornalistas japoneses, foi 

realizada em parte com uma câmara encomendada à Canon, a RC-701, que funcionava como uma 

câmara de vídeo, em sistema still, captando 10 quadros por segundo e as imagens eram armazenadas 

em disquete. O CCD desta câmara era de 780 pixels, cerca de 300 linhas na horizontal e 320 na vertical, 

uma baixa resolução das imagens, se comparado com o filme que tem cerca de 1.080 linhas. No ano 

seguinte a câmara começou a ser comercializada49. Mas o sistema completo da câmara, lentes, 

                                                           
48 Entrevista de Rogério Reis, concedida através da troca de mails no período de 4 a 14 de maio de 2018. 
49 Fonte empresa Canon. Retirado de https://global.canon/en/c-museum/product/svc443.html 

https://global.canon/en/c-museum/product/svc443.html
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processadores para gravação e reprodução, impressora e uma unidade para transmissão por telefonia, 

ficava em torno de 27 mil dólares, o que provocou o desinteresse dos grandes jornais. A Nikon e a Kodak 

também entraram na disputa da tecnologia de câmaras digitais e a Guerra do Golfo, em 1990, e as 

Olimpíadas de Barcelona, em 1992, também tiveram parte da cobertura em fotografia digital. Apesar da 

baixa resolução, o discurso da velocidade da informação impulsionava a utilização do meio digital, cuja 

transmissão era feita via satélite. 

Em 1992, a empresa do Vale do Silício SanDisc iniciou pesquisas em consórcio com Canon, 

Kodak e outras empresas fabricantes de equipamentos fotográficos, e em 1994, lançou a primeira versão 

do compact flash card, um dispositivo de memória com uma possibilidade de armazenar imagens com 

melhor qualidade50. Com isso, houve um incremento tecnológico para o aperfeiçoamento das câmaras 

digitais e ainda em 1994, grandes empresas como a Nikon e a Canon lançaram câmaras DSLR, Digital 

Single Lens Reflex, capazes de enviar as fotos do sensor para o visor e para o view finder, o ecrã na parte 

traseira, onde o fotógrafo pode visualizar o que produziu. Eram câmaras de custo elevado. As empresas 

aproveitaram a Copa do Mundo de Futebol, realizada nos EUA, em 1994, para testar o desempenho das 

novas câmaras no fotojornalismo desportivo. Mas, ainda assim, os resultados das imagens foram 

considerados deficientes, pela baixa qualidade na impressão. Em 1997 a tecnologia digital dos sensores 

e cartões de memória tornou-se popular, quando a empresa SanDisc produziu um milhão desses cartões 

naquele ano. Os grandes jornais diários, principalmente os que tinham páginas virtuais, começaram 

gradualmente a substituir o seu aparato fotográfico do sistema analógico para o digital, segundo relatos 

dos fotojornalistas e editores Michel Filho e Rogério Reis. As newsmagazines, com mais tempo para 

produção das edições, permaneceram ainda algum tempo com filmes, por serem ainda mais eficientes 

na qualidade da impressão da imagem. Custos muito altos e resultados muito aquém do esperado não 

animavam os veículos impressos periódicos a assumirem totalmente o sistema digital. Os filmes 

continuavam a ter uso no fotojornalismo. Mas ainda que permitissem a fotografia sequencial, os 

cartuchos dos filmes limitavam a ação contínua dos fotogramas.  

Depois do jornal O Globo, o fotojornalista Orlando Brito atuou na revista Veja, numa primeira fase 

como fotojornalista, de 1982 a 1988, na sucursal de Brasília, onde registou o ressurgimento da 

democracia no Brasil, e depois, de 1990 a 1993, trabalhou como editor de fotografia da revista, na 

sucursal de São Paulo. Também foi editor de fotografia no Jornal do Brasil, em 1988 e 1989, no Rio de 

Janeiro. Em 1994, Brito resolveu montar a própria agência de notícias, onde vivenciou um processo 

                                                           
50 Fonte empresa SanDisc. Retirado de https://www.sandisk.com/about/company/history 
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gradativo entre o sistema analógico e digital, a partir do ano 1998: “eu tive que reaprender tudo, começar 

do zero” (Orlando Brito, 2018)51.  

Já o fotojornalista Michel Filho foi convidado para trabalhar no jornal O Globo, na sede no Rio de 

Janeiro, em 1998. Quando começou o trabalho n’ O Globo, o processo era misto, os fotógrafos utilizavam 

máquinas fotográficas analógicas, mas já não havia ampliação das imagens em papel. Os negativos eram 

revelados e digitalizados. As primeiras máquinas digitais do jornal tinham apenas um mega pixéis e, 

segundo ele, a qualidade era ainda muito ruim, mas supriam bem questões como rapidez, velocidade, 

concorrência na publicação de imagens e para a utilização de fotografia na página virtual do jornal. 

Rogério Reis vivenciou o processo mixto no JB e passou totalmente para o sistema digital já na 

agência de que era sócio. Para ele a diferença entre trabalhar com o analógico e o digital é muito grande. 

Perícia e técnica eram indispensáveis no sistema analógico.  

Por conta dos atuais aplicativos que não nos deixam cair em erro, hoje é possível realizar uma 

fotografia com intuição e pouco conhecimento técnico. Já no processo analógico isso não seria 

possível, já que a formação técnica era imprescindível para o bom resultado da imagem. O meio 

digital é mais previsível e de comunicação mais rápida já que o resultado é verificado em tempo 

real. O analógico é mais artesanal, de maior risco. Além da intuição, exige mais experiência 

aliada à técnica e um bom planejamento na revelação do filme, projeção de luz sobre papel 

emulsionado, e a revelação do papel fotográfico com o surgimento da imagem final, tudo em 

ambiente com baixa luz de segurança. (Rogério Reis, 2018)52 

Antes do ano 2000, as câmaras digitais já ofereciam resolução de seis milhões de pixéis e as 

redações dos veículos de comunicação de grande porte assumiram a mudança de sistema. A Kodak 

anunciou ao mundo que não mais produziria câmaras fotográficas analógicas em 2004 e reduziu a 

produção de rolos de filme fotográfico em 2007. Em 2012, após paralisar a produção de papel e filmes, 

anunciou que ia retirar-se do mercado fotográfico. Em sentido contrário, empresas como Canon, Nikon, 

Sony, Samsung (e outras) aumentavam a pesquisa e a produção de artefactos digitais e esta concorrência 

reduziu os custos com as câmaras.  

Com a chegada do compact flash card da SanDisc53 e com o barateamento de câmaras DSRL, a 

última barreira dos processos manuais extinguiu-se nas redações. O filme foi deixando de ser utilizado, 

assim como as velhas câmaras analógicas. O equipamento digital grava uma enorme quantidade de 

imagens com qualidade. Basta que um fotógrafo aperte o disparador de forma prolongada e acompanhe 

um sujeito ao falar e gesticular, e ele será registado em diversas fotografias em sequência.  

                                                           
51 Orlando Brito em entrevista concedida em 7 de janeiro de 2018. 
52 Rogério Reis em entrevista via mails de 4 a 14 de maio de 2018.  
53 Fonte empresa SanDisc. Retirado de https://www.sandisk.com/about/company/history    

https://www.sandisk.com/about/company/history
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Além disso, as máquinas fotográficas digitais atuais, que além de permitirem registos contínuos 

do obturador, também ganharam autonomia no sistema de envio das fotografias para a redação do 

veículo de comunicação, via internet sem fio, o wifi em sistema FTP, file transfer protocol, que permite 

que os fotógrafos enviem arquivos de ótima qualidade de qualquer lugar com internet. Os cartões de 

memória não ocupam espaço e são trocados para que a cobertura seja completa.  

Para Orlando Brito, a criação dos cartões de memória foi revolucionária para a fotografia de 

imprensa. Mas confessa que o excesso de fotografias ainda o surpreende.  

Numa cerimônia, eu fico muito atento, muito concentrado. Mas num dia desses eu me 

desconcentrei e o cartão de memória encheu, e eu tive que trocar o cartão e os colegas riram 

de mim. Porque o mundo mudou e hoje tem cartões com muita memória, mas foi muito 

engraçado porque eu lembrei da época dos filmes. (…) Um dia desses eu estava com 300 fotos 

na minha câmera e eu já estava querendo trocar o cartão. Pensei, calma, você está ficando 

doido?! Essa quantidade equivale a 10 filmes. A questão é essa, fotografamos muito, muito. E 

antes era tudo muito contado. (Orlando Brito, 2018)54  

O disparo preciso do fotógrafo, que antes era um caçador certeiro em busca da sua presa 

(Flusser, 1991), tornou-se secundário no atual processo de captação. Com o novo momento tecnológico, 

basta posicionar a câmara e apertar o disparador, já regulado para três ou mais tomadas a cada disparo, 

para obter fotos sequenciais. Muitas vezes, um fotógrafo só diferencia o que captou, quando compara 

com atenção cada foto da sequência. Uma única ação ou reação do retratado desdobra-se em posições 

e figurações, muitas delas involuntárias, reflexos instintivos do corpo. Estas figurações ganham novos 

significados no processo editorial, com as etapas da escolha da imagem e a sua publicação, o que inclui 

a produção da legenda que a acompanha.  

 

3.6. As temporalidades intrínsecas do ato de captar um instante único 

Segundo André Rouillé (2009), na edição francesa Images à la sauvette de Henri Cartier-Bresson, 

o prefácio “L’instant décisif” é uma descrição das relações que o fotógrafo tem com o interior do 

dispositivo na fotografia de reportagem, que resultam no espontâneo: 

Ele acredita poder situar-se a distância, no exterior dos eventos, e atribuir-se a tarefa de “captar 

o facto verdadeiro em relação à realidade profunda” (suposta). (…) Ele mostra, sobretudo, como 

o instantâneo fotográfico coloca em jogo várias temporalidades heterogéneas. A primeira é, por 

certo, o presente da ação durante a qual o operador é “confrontado, no visor, com a realidade” 

dos corpos e das coisas. Esse presente concreto e verdadeiro da perceção, do necessário contato 

                                                           
54 Orlando Brito em entrevista para esta investigação em 7 de janeiro de 2018. 
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físico com a realidade material, tem uma certa duração. “Um evento é tão rico, que, durante seu 

desenrolar, gravitamos em volta”55, explica Cartier-Bresson, para quem o processo pode durar 

alguns segundos, às vezes horas, e mesmo dias. (Rouillé, 2009, p. 208) 

Na interpretação de Rouillé, Cartier-Bresson resume bem que, enquanto resultado palpável de 

uma imagem numa impressão em papel, a fotografia impõe um investimento corporal do operador no 

decurso do evento, que pode exigir muita energia, desgaste pessoal, horas de trabalho, para resultar 

num instante decisivo. Enquanto máquina capaz de “fixar um instante preciso” (Rouillé, 2009, p. 208), 

ela descarrega a duração do presente vivido num instante matemático perfeitamente delimitado. Esse 

tempo utilizado pelo operador na busca da captação do momento único, é o primeiro tempo da fotografia 

do espontâneo. Um tempo de espera que algo aconteça que demarque o instante único. Quando o 

encontra, o operador, efetivamente, dispara o botão da câmara. O ato do disparo da câmara, “que contrai 

infinitamente o presente vivido e durável do operador em um presente indivisível: um ponto infinitesimal 

do tempo” é o segundo tempo do instantâneo (Rouillé, 2009, p. 209). O disparo irrompe na curva do 

tempo, onde delimita um passado e um futuro. O fotógrafo decide no disparo o que deve demarcar o 

evento no tempo real, no que vale congelar do evento e permanecerá congelado para sempre. E para 

Rouillé, o resultado dessa decisão é a terceira temporalidade do espontâneo, um passado-futuro, um 

passado dos corpos, das coisas, futuro evento da imagem. Mas que o fotógrafo nem tem certeza se 

captou. E surge uma temporalidade que, no analógico, era o tempo da imagem latente. Até que o filme 

fosse revelado, até que o fotógrafo pudesse ver a imagem que ali ficara gravada, era um tempo incerto. 

Numa cobertura em uma situação desfavorável para revelar rapidamente o filme, esse tempo de imagem 

latente poderia levar dias, ou meses. Reportagens de guerras, de coberturas de conflitos em países 

distantes, ou sobre natureza selvagem no meio de uma floresta, enfim, em grandes reportagens longe 

de condições que permitissem revelação e apreciação do esforço da primeira temporalidade do operador, 

também ocasionariam uma longa terceira temporalidade, da imagem latente.  

Atualmente, com a câmara digital, esse tempo da imagem latente é o tempo de o fotógrafo 

acionar o view finder, o ecrã na parte traseira, e visualizar o que produziu, em qualquer lugar do mundo, 

em quaisquer condições de cobertura. Com o processo digital, as três temporalidades foram alteradas. 

Com a fotografia sequencial, os disparos são tempos contínuos, o fotógrafo pode encontrar o momento 

único de forma mais rápida, com menos desgaste, pode ver o que produziu rapidamente também, e com 

o disparo sequencial, o tempo do disparo pode ser muito mais longo, captando imagens sequenciais, 

                                                           
55 Cartier-Bresson (1952), em Images à la sauvette, pp 9-20. Paris: Verve. 
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numa longa segunda temporalidade. “Os tempos são outros”, diriam Bresson, se escrevesse novamente 

um prefácio para esse novo espontâneo, e Rouillé, sobre a fotografia sequencial.  

Outra questão temporal problematizada por Rouillé é que, para os leigos, a diferença conceptual 

entre a pose e o espontâneo relacionava o instante decisivo a uma fotografia mais rápida, mais dinâmica, 

enquanto a foto posada seria uma captação mais lenta. “O instantâneo não é uma foto realizada mais 

rapidamente que uma pose. Entre um e outro, a diferença é de natureza, não de grau” (Rouillé, 2009, 

p. 226).  

Esses instantes mecanicamente definidos e recortados na continuidade temporal são instantes 

quaisquer, enquanto aqueles da pose, são instantes privilegiados. Com Marey56, os instantes 

quaisquer são regulares e comuns, enquanto entre os amadores eles geralmente são singulares 

e comuns; mas, entre os repórteres, são sobretudo, singulares e notáveis. (Rouillé, 2009, p. 

228)  

O autor explica que o corte na fotografia do espontâneo subtrai e abstrai diversas noções 

herdadas da imagem na pintura. Enquanto na pose, a tomada adiciona, pois submete as coisas e os 

corpos à ordem das formas preestabelecidas. Os cortes, no instantâneo, produzem formas livres, libertas 

de toda e qualquer noção tradicional de figuração. Entretanto, no livro Images a la sauvette, de Cartier-

Bresson (que tinha formação em pintura), a noção do instante decisivo confirma o classicismo das suas 

referências estéticas. Mas, segundo Rouillé, isso não basta, todavia, para transformar as suas fotografias 

em poses, muito embora os seus espontâneos não tenham o desequilíbrio estético que se sente na maior 

parte das imagens singulares que o instante captado evidencia.  

 A subjetividade da autoria de um fotojornalista que se dedica ao espontâneo não foi questionada 

num primeiro momento em que a imprensa mundial o assume como base para os géneros do factual. 

Esta ideia de “objetividade” que o aparato técnico tem de conseguir reproduzir um objeto, como se este 

se delineasse frente ao equipamento, produziu uma desconcertante ideia de transparência, 

imparcialidade e rigor da fotografia, que colaborou para o fotojornalismo criar o discurso do momento 

único. 

Mas o momento único mudou em 1970, ainda na chegada do motor drive. E a rotina produtiva 

na captação do espontâneo deu um salto qualitativo e quantitativo com o cartão de memória em 1997. 

A sequência é a prática fotográfica da atualidade, principalmente na cobertura da editoria política, em 

que toda a carga dramática do acontecimento está centrada no corpo da personagem. O que não foi 

alterado foi o místico discurso da perícia e da técnica. Joan Fontcuberta faz uma crítica a este discurso 

                                                           
56 Rouillé refere-se aos experimentos do fisiologista francês Étienne-Jules Marey, pioneiro na fotografia de movimento de pessoas e animais.  
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e diz que, assim como uma seita, a isenção na fotografia jornalística criou uma legião de seguidores: 

“Fotógrafos de renome e livres de qualquer suspeita de afinidades com gurus e seitas, como Henri 

Cartier-Bresson, interpretaram o ato fotográfico como um instante decisivo, sobrenatural, epifânico, de 

comunhão entre o mundo e o espírito” (Fontcuberta, 2010, p. 21). 

John Roberts nomeia o momento decisivo como evento singular, que, segundo ele, é “o núcleo 

verídico da reportagem e do documentário, aquilo que definiu a emergência pública da fotografia e a sua 

hegemonia” desde o princípio do século passado.  

Ao trazer uma quietude reflexiva às contingências de uma imagem que passa, ou ao movimento 

dos corpos, a fotografia exercita aquilo a que poderemos chamar os poderes espontâneos e 

velados de convergência. O que surge no visor da câmara como algo fragmentado, incoerente 

ou incompleto fica, depois de editado ou cortado ou transformado pelo texto ou por justaposição 

com outras imagens, aberto a um significado sistemático. (Roberts, 2008, p. 180) 

O fragmentado, incoerente ou incompleto de que Roberts fala, também foi analisado por Barthes. 

Ele considerou a foto única, fora da imprensa, algo descontextualizado, como um signo puro. Num dos 

ensaios da obra Mitologias, ao ver uma exposição de fotografias de violência e horror, que ele chamou 

de foto-choque (pelo excesso), Barthes considerou que, pela quantidade exposta, elas não tiveram êxito 

em chocar. Eram fotos únicas, raras, mas não permitiram que o leitor tivesse qualquer exercício de 

imaginação. O autor considerou um esforço e uma habilidade para captar “o momento mais raro do 

movimento, o seu ponto extremo” (Barthes, 2001, p. 68), como uma tentativa dos fotógrafos de 

surpreender-nos. Mas ele diz que estas fotos não conseguem tal efeito, pois são construídas demais.  

Captar um instante único parece gratuito, intencional demais, fruto de um desejo de linguagem 

incomodativo, e estas imagens perfeitas não produzem nenhum efeito sobre nós; o interesse 

que sentimos por elas não vai além do tempo de uma leitura instantânea: não ressoa, não 

perturba, a nossa receção fecha-se rapidamente demais sobre um signo puro; a visibilidade 

perfeita da cena, a sua in-formação, dispensa-nos de receber em profundidade o escândalo da 

imagem; reduzida ao estado de pura linguagem, a fotografia não nos desorganiza. (Barthes, 

2001, p. 68) 

Diante do exposto, demonstrado pela evolução tecnológica e pela alteração das rotinas 

produtivas a partir do final dos anos 1960, com o uso do motor drive e evidenciado pela prática da 

fotografia sequencial, depois fortalecida pelo uso do cartão de memória, percebe-se que o espontâneo 

atual é mais do que uma foto única resultado de perícia e técnica. Pode ser uma foto única pela escolha 

de uma das muitas fotografias sequenciais.  
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A medida em que eu fui utilizando esse esquema da sequência, da repetição, eu fui vendo que 

era uma coisa romântica essa da foto única, do click único. A personagem hoje não tem chance. 

O que a Dilma sofreu, a Dilma não teve chance (referindo-se à ex-presidente Dilma Rousseff). 

Mas você não inventa imagens, você não descobre imagens. A imagem está lá, ela vem de algum 

lugar. Eu mesmo, quando publiquei uma foto da Dilma arrasada, o mundo veio abaixo: “Não foi 

o fotógrafo que fez, foi a câmara” eu ouvi essa frase! Olha, a foto foi resultado de uma geografia 

humana, eu estava lá com uma câmara na mão e está aí a foto. É melhor que a foto exista ou 

não? (Orlando Brito, 2018)57 

Mas no que se refere ao espontâneo, permanece um discurso apenas da perícia e da técnica na 

teoria da fotografia de imprensa, porque esse discurso naturaliza o corpo sem pose, como se a captação 

e o congelamento da figuração da personagem estivessem fora de um processo de escolhas editoriais. 

Com a captação sequencial e automática de espontâneos, múltiplas figurações de corpo em não-pose 

são produzidas, captando cada mínimo movimento do retratado, o que fortalece a ideia de realismo e os 

conceitos do noema, do isto foi (Barthes, 1984) do corpo ter estado daquela forma naquela ocasião. 

 

3.7. A base conceptual da foto única atual 

Apesar da existência da fotografia sequencial, de várias fotos que são produzidas e passam por 

processos de escolha dos fotojornalistas e dos editores, Orlando Brito, com os seus 56 anos dedicados 

à imagem, não tem dúvida de que a foto única ainda existe, uma ideia que corroboramos nesta tese:  

A época de Bresson e Salomon era uma época da fotografia em que ela estava se colocando 

como linguagem, como estrutura de comunicação. Eles foram referências naquele momento. 

Aquele momento único era o momento único que as câmaras permitiam, as câmaras tinham 

uma limitação. Mas hoje ela (a foto única) ainda existe. Não tem esse caráter glamoroso. Mas, 

por exemplo, na cobertura dos refugiados, a foto do menininho na praia! A foto nem é de um 

fotógrafo, é foto feita em telefone celular, mas é uma foto única. É um momento único que parou 

o mundo. Foto que muda algo no mundo, que faz o mundo perceber a dimensão de um 

determinado problema é uma foto única. (Orlando Brito, 2018)58 

Decerto que as fotos únicas, produzidas por fotojornalistas ou por amadores, quando publicadas 

na imprensa, têm um papel relevante na construção da realidade e da memória coletiva. Os espontâneos, 

com a sua estética do movimento credível, colaboraram muito para a importância sociológica das 

fotografias de imprensa e conseguem alterar, muitas vezes, o rumo da história. 

A newsmagazine Time procurou profissionais que trabalhavam ou pesquisavam na área de 

imagens, entre eles historiadores, editores de fotografia de veículos de imprensa conceituados, curadores 

                                                           
57 Orlando Brito em entrevista para esta investigação em 7 de janeiro de 2018. 
58 Orlando Brito em entrevista concedida em 7 de janeiro de 2018. 



126 
 

de galerias e museus, e, a partir da consultoria desses especialistas, publicou em 2016 uma lista das 

fotografias mais influentes que marcaram o mundo desde 1826, com uma breve contextualização das 

imagens. Segundo os editores do Projeto 100 photos: the most influential images of all time, Ben 

Goldberger, Paul Moakley e Kira Pollack, este foi um trabalho exaustivo, mas havia três critérios 

preponderantes na escolha das fotografias:  

Algumas imagens estão na nossa lista porque foram as primeiras do género, outras porque 

moldaram a forma como pensamos. E outras porque fizeram um corte na trajetória e mudaram 

diretamente a maneira como vivemos. O que todas as 100 fotos compartilham é que elas são 

pontos de viragem na nossa experiência humana. (Goldberger, Moakley & Pollack, 2016)59 

Na coleção da Time das 100 fotos mais influentes, a primeira é a imagem que Joseph Niépce levou 

mais de oito horas para sensibilizar, tirada em 1826, dos telhados de seus vizinhos, que demarca a 

invenção da fotografia. A segunda é a imagem que Louis Jacques Mandé Daguerre conseguiu sensibilizar 

da sua rua em Paris, em 1839, na qual ele captou duas figuras humanas pela primeira vez numa 

fotografia. As duas fotos que comparam o realismo e o pictorialismo nas duas coberturas de guerra, 

feitas por Roger Fenton e a equipa de Brady, Gardner e O’Sullivan também estão na lista. Os especialistas 

escolheram três fotos de estudos sobre captação de movimento do inconsciente ótico, com o obturador 

a registar frações de segundos, e incluíram os estudos de Eadweard Muybridge, com a sequência das 

imagens do cavalo com as quatro patas registadas fora do chão. Em 18 fotografias selecionadas pela 

curadoria não há figuras humanas, são fotos de paisagens terrestres, animais, da terra vista do espaço, 

de uma formação de estrelas divulgada pela NASA e de um feto no útero humano. Há uma selfie registada 

durante a entrega do prémio cinematográfico do Oscar em 2014, tirada pelo ator Bradley Cooper com 

um grupo de atores, que foi postada numa rede social e compartilhada três milhões de vezes.  

Em 21 fotos escolhidas do projeto da Time, os retratados estão em pose, pois são personalidades 

do mundo artístico ou de políticos ou são fotos publicitárias. E há duas fotos de alto impacto 

fotojornalístico, em que, embora se retratem pessoas em condições sub-humanas, os seus rostos estão 

a olhar fixamente para a lente da objetiva, conscientes do momento captado, não estando, porém, em 

encenação, pois são criaturas em estado tão debilitado de fome e miséria, que ao olhar para a câmara 

parecem apenas flagrantes de um mundo desumano. O restante, 51 fotografias, traz figurações de corpo 

em espontâneos. São flagrantes que marcaram o mundo e na coleção constam as fotografias The Hague 

(de Erich Salomon) e Morte de um miliciano (por Robert Capa). Os editores do projeto destacaram que, 

no processo de elaboração dessa coleção das 100 fotos, eles perceberam um aspeto importante na 

                                                           
59 Fonte Time. Retirado de http://100photos.time.com/about 

http://100photos.time.com/about
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captura da maior parte das imagens: são fotografias de caráter testemunhal, quando há a perceção do 

fotógrafo que aquela imagem é uma “maneira de trazer uma única visão para alargar o mundo” 

(Goldberger, Moakley & Pollack, 2016). 

Destarte, a foto única já não é apenas um estilo de imagem concebida com os parâmetros da 

sua génese. Ela era resultante da maneira como Erich Salomon a captava, e o seu conceito solidificou-

se no tipo de composição cuidadosa tão evidente nas imagens de Henri Cartier-Bresson. Atualmente, o 

que torna um espontâneo uma foto única, mesmo que ela seja fruto da sequência fotográfica ou de uma 

tomada única, que seja produto de um fotojornalista em ação ou de um fotógrafo amador, no uso da 

câmara do seu smathphone, é o conteúdo que ali está registado. A distribuição dessa foto única não 

precisa de ser pela imprensa, ela pode iniciar a sua marcha comunicativa (Eco, 1985) pelas redes 

sociais, pois é a informação que a imagem única contém que pode alterar o que pensamos de um facto, 

que vai encaminhá-la às páginas da imprensa.  

Este capítulo encerra o nosso propósito de questionar a manutenção do discurso da técnica e da 

perícia ao espontâneo, mas não descarta que muitas fotografias espontâneas são resultado da expertise 

dos profissionais, apenas possibilita clarificar os conceitos e os discursos sobre o flagrante, sobre a 

fotografia de um corpo deformado, excessivamente fora da normalidade, como resultado apenas de um 

processo mecânico, instantâneo, de sorte, fruto do acaso e da oportunidade. A fotografia sequencial é 

uma estratégia do fotojornalista, é uma possibilidade do aparato e viabiliza a escolha editorial do 

espontâneo desfigurado.  

Esta primeira parte também encerra o nosso referencial teórico sobre os elementos que acionam 

mecanismos que podem viabilizar a decifração dos espontâneos publicados na imprensa. E como as 

figurações de corpo fora da normalidade, que não estavam inscritas no retrato familiar, memorial ou 

histórico, passaram a compor uma nova visualidade do corpo da autoridade política com a publicação 

do desfigurado. Na próxima etapa desta tese, as questões que interligam a política, a imagem, a imprensa 

e o poder serão alvo da nossa análise, para elucidar as subjetividades da prática fotojornalística. 
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Introdução 
 

 questionamento inicial que provocou esta investigação era perceber se as figurações de 

corpo do espontâneo em situações fora da normalidade estética se constituíam como 

elementos editoriais do fotojornalismo, mais especificamente, se as fotografias dos 

representantes do poder, flagrados em estados emocionais exagerados ou em posturas disformes, eram 

capazes de ampliar ou alterar uma notícia política. A abordagem interdisciplinar que as etapas de 

verificação do fenómeno exigiram, num segundo momento, após a identificação de elementos semióticos 

já problematizados na primeira parte, consistiu num estudo bibliográfico para imbricar os conteúdos de 

Ciência Política e das Teorias do Jornalismo na problematização das questões que atuam como forças 

simbólicas no campo da editoria política, principalmente nas rotinas produtivas dos profissionais do 

fotojornalismo.  

Esta segunda parte da tese aborda a complexidade dos poderes, tanto políticos quanto 

jornalísticos, envolvidos nas coberturas fotográficas e nas publicações da editoria específica dedicada 

aos assuntos relacionados ao poder. Dos aparelhos ideológicos do Estado Burguês, a imprensa é aquele 

que deveria ser o menos atingido pelas forças externas, da economia e da política de uma nação, mas 

os cientistas políticos e as teorias que explicam a construção do relato noticioso apontam para a 

existência de relações muito próximas e que pressionam para a grande interferência que esses setores 

exercem sobre os média tradicionais.  

Os conceitos mais importantes, as subjetividades e as complexidades dos poderes instituídos, 

legitimados e simbólicos, o que inclui a esfera pública e suas transformações, com o advento da internet, 

são expostos e analisados no capítulo quatro, quando adentramos ainda nas questões da relação do 

jornalismo com as fontes de informação, a dependência que os jornalistas têm relativamente àqueles 

O 
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que exercem cargos importantes, de confiabilidade, pois são fontes primárias, detentoras do 

conhecimento, tão importantes para a produção das notícias na área da governabilidade.  

O fotojornalismo político é uma das atividades humanas que transitam nos espaços controlados 

do poder, e com base em referenciais teóricos acompanhados dos relatos dos fotojornalistas e editores 

entrevistados para esse estudo, sistematizamos o que compreendemos como a descrição e análise no 

que consistem as coberturas fotográficas, suas restrições, contingências, limitações, desafios e 

estratégias. Os nossos entrevistados foram muito generosos ao descreverem os pormenores das suas 

vivências, para ajudarem a compor o capítulo cinco desta tese, que procura elucidar de que forma as 

rotinas produtivas interferem de forma objetiva e subjetivamente no fazer fotojornalístico, e mais 

diretamente no que poderíamos chamar de ideologia do fotojornalista.  

Os processos editoriais passaram por grandes transformações no fotojornalismo depois do 

advento da fotografia digital e o fotojornalista começou a ter uma interferência muito maior no que é 

publicado, do que tinha no sistema analógico. Mas esse fotojornalista-editor, ao ter maior controle sobre 

o que produzia, também trouxe para o seu trabalho as suas crenças e os seus julgamentos, nas tomadas 

de decisão nos processos de captação e de pré-edição.  

O aspeto espetacular dos eventos políticos, as incoerências observadas de perto pelos 

fotojornalistas nos bastidores do poder, acabam por influenciar a forma como os profissionais de 

imprensa compreendem o representante político. Alguns dos depoimentos, colhidos nesta investigação, 

revelam como essas questões subjetivas do julgamento pessoal do fotojornalista sobre as autoridades 

formam um conjunto de ideias que direcionam o profissional a retratar o político de forma a tentar 

demonstrar, através da sua figuração de corpo, quem é o sujeito que está por trás da máscara de 

autoridade que ele utiliza no exercício do poder. O aspeto peculiar do caráter do retratado que a fotografia 

espontânea sempre buscou. Mas a atual crise na representatividade política acaba por demonstrar que 

o profissional “isento” não existe, mesmo ao portar um aparato técnico que, na teoria, é objetivo, como 

uma câmara fotográfica.  

Os jogos de forças simbólicas que movimentam o poder muitas vezes estão refletidos nos 

constrangimentos que os fotojornalistas são obrigados a aceitar, quando o político está no comando, 

quando a imprensa precisa de obedecer a regras se quiser ter acesso às coberturas; se almeja ter 

entrevistas exclusivas; se pretende ter a oportunidade de adentrar os espaços para os poucos escolhidos 

na cobertura de um acontecimento restrito. Entretanto, numa inversão e fluidez de poder, o jogo de 

forças simbólicas está refletido ainda nas fotografias espontâneas que colocam o sujeito em situações 

emocionais ou gestuais, em que as suas figurações dialogam com a notícia sem que nenhuma palavra 
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precise de expor o jornal ou o jornalista, tampouco o fotojornalista, mas expõe o retratado sem que ele 

possa contestar nada, pois é o seu próprio corpo flagrado daquela forma que “conversa” com o facto, 

que deixa claro uma mensagem ao leitor/eleitor.  

O último capítulo deste estudo, que fecha a segunda parte da tese, resulta do processo que foi, 

na verdade, a primeira etapa desta investigação. Havia a observação não sistematizada da existência do 

fenómeno, mas ao escolhermos um periódico para inventariar a editoria política, recolher todas as 

fotografias publicadas, analisar o conteúdo delas em conjunto com os seus textos, foi como colocar num 

microscópio e observar de perto os detalhes que são o resultado da cobertura fotográfica dos políticos. 

Foi como “dissecá-los”, identificando correlações, triangulações, ligações que não eram visíveis antes. 

Os resultados permitiram: 1) a identificação dos elementos que acionam mecanismos de decodificação, 

expostos no segundo capítulo da primeira parte desta tese, e; 2) a tipificação dos espontâneos na editoria 

política, que ampliou as possibilidades interpretativas e nos permitiu conceituar um valor-notícia 

específico para dois tipos de fotografias espontâneas, baseadas na observação dos estados emocionais 

das figurações publicadas.  

Autores como Guy Debord, Michel Foucault, Michel Maffesoli e Patrick Charaudeau, com suas 

teorias, foram muito importantes na compreensão das subjetividades inerentes à cobertura e aos 

processos editoriais da área política. Algumas destas teorias foram utilizadas num novo contexto, 

diferentes daquelas problematizadas pelos seus autores, para auxiliarem na compreensão do 

fotojornalismo que cobre os pseudoacontecimentos políticos, transformados em espetáculos (Debord, 

1997) pelos agentes promotores dos eventos, as assessorias políticas, onde a própria imagem produzida 

pelo fotojornalista precisa de resultar em algo que contenha essa espetacularidade do movimento (fruto 

do inconsciente ótico), que o olho humano não vê e que, entretanto, a máquina fotográfica flagra e capta 

para o instante eterno, congelado no tempo, da figura emotiva ou depreciativa da autoridade.   

Conhecer o modus operandi dos bastidores da política, na visão dos fotojornalistas, nos fez 

perceber que de alguma forma o fotojornalismo continua forte e criativo, e nada submisso às estruturas 

de poder. O fotojornalismo do espontâneo conseguiu reconfigurar-se diante da profusão de imagens de 

uma Nova Era da Idolatria (Flusser, 2008), que também é um tempo da instantaneidade (Maffesoli, 

2000), da internet, dos média alternativos. O fotojornalismo continua criativo, continua a inovar, embora 

as questões éticas e deontológicas imponham um limite, se considerarmos que o discurso da técnica e 

da perícia já não cabe neste contexto tecnológico. 
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Capítulo 4 
Política, jornalismo e a fotografia de imprensa  

 

fotografia de imprensa é conceptualmente generalista quanto à sua finalidade: deve ter valor 

informativo e sempre acompanha uma notícia, independentemente dos diversos assuntos 

tratados numa publicação. Mas quando aprofundamos o olhar sobre o conjunto das fotografias 

de temas específicos, o fotojornalismo tem as suas particularidades. 

A imagem fotojornalística é, dentre as produzidas ou adquiridas pela imprensa como conteúdo 

editorial próprio, aquela que está vinculada a informações, valores atuais e noticiosos; é também 

aquela que reúne fatos relevantes sob uma perspetiva social, política, econômica e outras, 

assimiláveis pelas classificações usuais da imprensa em suas seções. O fotojornalismo tem uma 

intensa tradição histórica que desenvolveu sua própria classificação genérica, equivalente à dos 

géneros jornalísticos tradicionais, e que tem suas bases na fotografia estritamente atual, 

determinada pelo imediatismo das informações. É uma fotografia que recebe um tratamento 

mais interpretativo, sequencial e narrativo. (Baeza, 2007, p. 36)   

Este estudo debruça-se sobre a visibilidade do corpo-imagem das autoridades políticas na 

fotografia de imprensa, logo, é restrito às fotos das personagens que representam o poder em diversas 

instâncias, e às características, contingências e restrições da produção nas coberturas deste tipo de 

fotografia. Comumente tais imagens pertencem à editoria política de um veículo impresso ou virtual.  

Na editoria política os atores políticos mais representados são os sujeitos que respondem pela 

governabilidade, o que inclui os legisladores e os chefes de poderes executivos, respetivamente 

responsáveis pela criação, aprovação e execução de leis, e por ações de governo para que setores da 

economia, saúde, educação, segurança, infraestrutura e demais temáticas de interesse público, com 

base nas leis, possam funcionar a contento. Mas a esfera do político é mais ampla e vai além do âmbito 

das próprias instituições do Estado. Inclui ainda os representantes das diversas vozes ideológicas de uma 

democracia, dos assuntos internos e externos de partidos políticos, das expetativas eleitorais, além de 

A 
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considerar as declarações das personalidades da política que têm algum impacto sobre a sociedade e 

sobre a própria estrutura de poder. Destarte, o fotojornalismo nesta editoria vai privilegiar os sujeitos 

envolvidos nestes temas.  

A política é uma das instâncias sociais em que o poder se apresenta de forma mais sólida, está 

corporificado em seus representantes, transita e perpassa por aqueles que assumem cargos e postos 

hierárquicos na escala da governabilidade. Mas o poder é algo fluido. E o próprio fotojornalismo político 

é ferramenta de poder, pois sob a mira da câmara fotográfica que tudo capta, o representante político é 

tanto detentor de poder como alvo de um poder simbólico exercido pelos profissionais do fotojornalismo 

político, que podem, mediante a publicação da figuração da personagem política, dar-lhe ou retirar-lhe 

poder pela subjetividade da sua imagem. Por este motivo o fotojornalismo político é parte de um campo 

diferenciado de cobertura noticiosa.  

 

4.1. Política, imagem e poder  

As pessoas que detêm poder político têm notoriedade desde sempre, porque a política é uma 

atividade inerente ao ser humano. Nas civilizações antigas e politeístas, as divindades e os seus 

representantes estiveram sempre em evidência. A imagem daqueles que representam o poder 

acompanhou a história humana através das esculturas e gravuras, em bustos, estátuas, desenhos e 

moedas cunhadas que nos legaram os gregos, romanos, egípcios e outras civilizações antigas. Os seus 

políticos eram representados em vida como forma de homenagem, mas também para demonstrar aos 

governados a quem pertence o poder. Principalmente em territórios distantes, como no Império Romano, 

cujos sujeitos que governavam estavam sempre presentes pela sua imagem, mesmo quando ausentes 

em corpo físico. A cunhagem de moedas com a gravura de cada novo imperador, por exemplo, 

evidenciava quem estava no comando. A imagem garante a memória popular sobre quem governa, 

segundo Michel Melot (2015).  

Os chefes, os dirigentes, as vedetas carismáticas, como os deuses, correspondem à imagem 

que o público deles espera. Eles constroem de si uma imagem fascinante. É às nossas 

aspirações ou aos nossos sonhos que pedimos que eles se assemelhem. (Melot, 2015, p. 35) 

Com a adesão do Império Romano ao Cristianismo no ano 380, o monoteísmo restringiu o culto 

às imagens e por muito tempo os políticos, no Ocidente, não foram representados de forma pública em 

suportes imagéticos de grande alcance. Até mesmo as moedas passaram a ser cunhadas com a figura 

de Jesus. O primeiro quadro que retratava um sujeito político foi o suposto retrato de Jean II, Duque da 
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Normandia, nomeado em 1332, aos 13 anos, e depois coroado Rei da França, em 1350, que ficou 

conhecido como “Jean Le Bon”. Jean “o bom” reinou até 1364.  

Esta imagem marca o começo dos tempos modernos. Data de pouco antes de 1350 e, mais do 

que o assunto, é a forma que surpreende: é um quadro isolado. Fazia parte da documentação 

que Roger de Gaignières reuniu sob Luís XIV para a descrição do reino e estava ao lado dos 

álbuns de desenhos e manuscritos. O quadro chegou depois à Biblioteca nacional como um 

documento, e só foi depositado no Louvre quando os quadros se tornaram apanágios dos 

museus. (Melot, 2015, p. 43) 

Segundo os estudos sobre a obra, ela não tem data precisa nem autor conhecido. O texto com 

informações sobre esse quadro, no Museu do Louvre60, diz que ele foi pintado antes da ascensão de Jean 

II ao trono. A inscrição de Jean Le Bon foi colocada depois da pintura pronta.  

 

Figura 22: Reprodução do quadro de Jean Le Bon 

Retratado de perfil num fundo dourado sem uma coroa, há a hipótese de que o quadro tenha 

sido produzido durante uma visita de Jean, então Duque da Normandia, ao Papa Clement VI em 1349, 

e que o pintor anónimo faria parte dos artistas italianos que serviam a Igreja. Jean II é descrito na sua 

biografia como um cavalheiro, de conduta heroica, um aristocrata de personalidade sensível que protegia 

os músicos e os pintores. Essa é uma possível explicação para ele ser merecedor de um retrato, num 

período em que a pintura de um quadro de uma personagem política retratada de forma individual era 

uma raridade. Havia a pintura de cenas, como forma de documentar a história, mas não de retratos 

públicos de um sujeito. Quadros como esse de Jean II podem até ter existido, mas não eram de 

conhecimento público e perderam-se no tempo. Foi apenas em 1716 que o mundo tomou conhecimento 

                                                           
60 Fonte Museu do Louvre. Retirado de https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/jean-ii-le-bon-roi-de-france-1319-1364 

https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/jean-ii-le-bon-roi-de-france-1319-1364
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do retrato do Duque da Normandia, guardado entre documentos, desenhos e pinturas de cenas da época 

do reinado de Jean II. O historiador de arte Michel Melot (2015) atenta que Jean Le Bon foi o primeiro 

dos soberanos a assinar os seus atos de modo autógrafo e que o seu filho e sucessor, Charles V, 

incentivou as artes e a arquitetura. “Por volta de 1380, os painéis destinados a serem mostrados nas 

cerimónias mais faustosas, atingiram os limites de uma imagem monumental e móvel” (Melot, 2015, p. 

44).  

Surgia então a imagem transformada em objeto de arte, distanciada da religião. Iniciou-se aos 

poucos, a apropriação da imagem dessacralizada, feita pelo homem em prol da representação do seu 

poder simbólico, com a tradição de retratar os reis, os príncipes, os duques, e depois toda a aristocracia, 

que se rendeu à possibilidade de imortalidade pela memória ligada à imagem. E a pose foi instaurada 

como símbolo de poder, manifestado através da posse dos retratos, como vimos no capítulo dois.  

Da aristocracia à burguesia, a imagem das personagens poderosas passou a ser algo comum e 

os políticos, desde então, souberam como utilizar a sua representação por imagens, como forma de 

movimentar crenças e valores. Pela força representativa e metafórica que possui, a fotografia também 

se transformou em ferramenta do poder, principalmente na propaganda política. Exemplos não faltam 

na história da comunicação política, com as personagens que souberam, com o seu corpo e rosto, enviar 

mensagens claras de suas atuações.  

Um exemplo significativo ainda na fase inicial da fotografia foram os retratos de Abraham Lincoln, 

registado diversas vezes pelo fotógrafo Mathew Brady, famoso pela cobertura da Guerra da Secessão. As 

imagens foram muito importantes na carreira política do estadista. Uma das fotos mais famosas foi feita 

em 9 de fevereiro de 1864, depois utilizada como modelo em 1929 para a nota de cinco dólares.  

Os curadores do projeto das 100 fotos de maior influência histórica da Time destacaram como 

um marco na propaganda política, a primeira fotografia que Brady fez de Lincoln em 1860. Na época, o 

político era um congressista de Illinois de um mandato pouco conhecido. Quando chegou a Nova Iorque, 

antes de um primeiro discurso que ele faria na Cooper Union, Lincoln foi ao estúdio de Brady. O retratista 

ajeitou-lhe a roupa, o cabelo, efetivamente dirigiu a sua figuração de corpo para a produção da melhor 

pose e após a fotografia, Brady fez retoques na imagem. O político teria comentado com amigos que o 

retrato havia dissipado rumores sobre o seu aspeto desajeitado, transformando-o num sujeito de porte 

digno.  
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Figura 23: Abraham Lincoln, fotografado em 1860 por Mathew Brady 

O resultado foi que após o discurso do congressista, a sua fotografia, feita por Brady, foi 

reproduzida incansavelmente em publicações importantes e também em cartes-de-visite e postais. 

Lincoln teria dito depois, segundo a Time61: “Brady e o discurso da Cooper Union me fizeram presidente 

dos Estados Unidos”. 

Há ainda o exemplo da fotografia de Che Guevara, produzida em 5 de março de 1960 por Alberto 

Díaz Gutiérrez, conhecido por Korda. No dia anterior à tomada da foto houve uma explosão no navio “La 

Coubre”, que vinha da Bélgica para Havana com armas e munições, quando todos os tripulantes 

morreram, mais de 100 pessoas. Korda relatou numa entrevista para o biógrafo de Che, Jorge 

Castañeda, na obra La vida em rojo, que a imagem foi produzida numa casualidade durante o ato solene 

em homenagem às vítimas (Palma, 2017). Korda era o fotógrafo oficial de Fidel Castro e as suas fotos 

eram publicadas no jornal Revolución. Quando fotografou Che, Korda estava num plano mais baixo, com 

uma câmara Leica e lentes de 90 mm, ideal para retratos. Ele havia fotografado a tribuna onde estavam 

Fidel Castro, Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir em primeiro plano. Che estava atrás da tribuna. Por 

alguns segundos a figura de Che emergiu e ficou em primeiro plano e Korda fez apenas dois disparos 

fotográficos. Um deles resultou no espontâneo do revolucionário, que viraria símbolo do regime cubano. 

Depois Che Guevara afastou-se e não regressou mais ao local em que foi fotografado. Segundo Palma 

(2017), Korda relatou a Casteñeda que a imagem foi registada num tempo muito curto, mas ele ficou 

impressionado com o sentimento que viu no “olhar de aço” do político, entre raivoso e triste.  

                                                           
61 Fonte Time 100 photos. Retirado de http://100photos.time.com/photos/abraham-lincoln-mathew-brady 

http://100photos.time.com/photos/abraham-lincoln-mathew-brady
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A foto foi descartada pelo editor do jornal Revolución, não foi publicada, mas o autor guardou os 

negativos. Korda fez uma cópia ao saber da morte de Che, em 1967, e pendurou um quadro na sala de 

sua casa. Um amigo visitou-o, viu a imagem e pediu uma cópia a Korda. O amigo era um colaborador 

de Fidel Castro e só então a imagem foi utilizada pelo Governo cubano. Após a morte de Che, tão trágica 

e anunciada de forma tão humilhante também através de fotografias que retratavam o corpo do médico 

argentino martirizado numa maca de hospital na Bolívia, o espontâneo de Che, captado por Korda, foi 

fundamental para transformar a figura do guerrilheiro num mito. Morria o homem e nascia o herói.  

A imagem-conceito conseguiu integrar discursos que contemplam traços de personalidade e de 

valores humanísticos ao político: Ernesto Che Guevara estabeleceu-se como um símbolo que Fidel Castro 

soube aproveitar. A imagem foi estilizada numa escultura em relevo e depois foi instalada na fachada do 

prédio do Ministério do Interior na Plaza de La Revolución, no centro de Havana. O sítio transformou-se 

num dos roteiros turísticos obrigatórios da capital cubana.  

 

 

Figura 24: A imagem de Che Guevara, na foto de Alberto Korda 

Na imagem do homem sério, com um olhar enigmático, emoldurado por grossas sobrancelhas, 

porte altivo, trajando a boina militar com uma única estrela, cabelos desalinhados, sem olhar para a 

câmara, Che Guevara personificou um revolucionário, ao mesmo tempo rebelde, firme e sonhador. 

Tornou-se uma marca: a imagem foi transformada em selo, broches, calendário, cartão postal, canecas, 

chaveiros. O fotojornalista Alberto Korda nunca cobrou pelos direitos autorais nas reproduções. Em 2013, 

os negativos foram leiloados em Viena, na Áustria e atingiram o valor de 9,6 mil dólares62.  

                                                           
62 Fonte revista Exame. Retirado de https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/foto-mais-famosa-de-che-guevara-e-leiloada-por-us-9-6-mil/ 

https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/foto-mais-famosa-de-che-guevara-e-leiloada-por-us-9-6-mil/
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Figura 25: A fotografia foi estilizada em desenho e em gravura na moeda e cédula cubanas 

A fotografia passou a estampar no dinheiro cubano, e em 2001, também ganhou uma estilização 

na Argentina, no projeto Idarg63, Identidade Argentina, da empresa Nobrand, com um novo design (Falcão, 

2010).   

Essa imagem de Che também integra a coleção das 100 fotos que mais influenciaram o mundo. 

Segundo a Time64, ela foi utilizada inúmeras vezes em sinal de protesto, em pichações de grafite, em 

estampas de t-shirts. Com interpretações diversas, inclusive pela pop art, a imagem de Che foi replicada 

nove vezes numa obra do artista plástico Andy Warhol, que questionou a reprodutibilidade da foto de um 

ícone da política socialista, transformado em artigo de consumo. Já o artista plástico Jim Fitzpatrick, que 

o desenhou em contraste, disse que a intenção do desenho mais simplificado era para que Che, o mito 

e herói, fosse reproduzido incansavelmente para nunca mais ser esquecido, segundo a sua entrevista à 

BBC65. Fitzpatrick tirou cópias do desenho e enviou-as para amigos e para grupos de ativismo político em 

diversos países. O desenho de Fitzpatrick tornou-se modelo para tatuagem nos anos 1970, no movimento 

contestatório dos hippies, e até hoje é escolhido para figurar em corpos jovens.  

                                                           
63 Para consultar o novo design, ver projeto Nobrand, em http://www.nobrand.com.ar/que-es-nobrand e AIGA em 
https://www.aiga.org/aiga/content/events-and-competitions/exhibitions/idarg-identidad-argentina-argentinean-identity/ 
64 Fonte Time 100 Photos. Retirado de http://100photos.time.com/photos/alberto-korda-guerillero-heroico 
65 Fonte BBC. Retirado de https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2007/10/071006_chekorda_is.shtml 

http://www.nobrand.com.ar/que-es-nobrand
https://www.aiga.org/aiga/content/events-and-competitions/exhibitions/idarg-identidad-argentina-argentinean-identity/
http://100photos.time.com/photos/alberto-korda-guerillero-heroico
https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2007/10/071006_chekorda_is.shtml
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Figura 26: Viva Che, desenho de Jim Fitzpatrick 

Símbolo de movimentos ideológicos da esquerda, contraditoriamente a imagem também foi 

utilizada de forma comercial em anúncios de empresas capitalistas como a Coca-cola e a Unilever, 

sempre a referenciar Che Guevara como símbolo de resistência e de personalidade que queria 

transformar o mundo. Neste exemplo fica evidente o quanto a fotografia política é uma ferramenta 

ideológica que consegue mobilizar crenças e afetos. 

Em época eleitoral os políticos fotografados com seus bustos e suas figurações são 

representações ideais. Ao analisar a propaganda eleitoral que traz uma foto de um político com a sua 

melhor roupa a candidatar-se a um cargo, Roland Barthes escreveu: 

O candidato não propõe apenas um programa, mas um clima físico, um conjunto de opções 

quotidianas expressas numa morfologia, um modo de vestir, uma pose. A fotografia tende, 

assim, a restabelecer o fundo paternalista das eleições, a sua natureza “representativa”, 

desvirtuada pelo voto proporcional e pelo reino dos partidos (a direita parece utilizá-la mais que 

a esquerda). Na medida em que a fotografia é elipse da linguagem e condensação de todo um 

inefável social, constitui uma arma anti-intelectual, tende a escamotear a “política” (isto é, um 

conjunto de problemas e de soluções) em proveito de uma “maneira de ser”, de um estatuto 

social e moral. (Barthes, 2001, p. 103)  

Para Barthes a fotografia eleitoral expõe um estilo de vida do candidato, “do qual ele é o produto, 

o exemplo e a isca”, pois “vende” um candidato exemplar.  

A pose de frente acentua o realismo do candidato, sobretudo se tiver óculos perscrutadores. 

Nela, tudo exprime a penetração, a gravidade, a franqueza: o futuro deputado fixa o inimigo, o 

“obstáculo”, o problema. A pose a três quartos, mais frequente, sugere a tirania de um ideal: o 

olhar perde-se nobremente num futuro. Não afronta, domina e fecunda um além pudicamente 

indefinido. Quase todas as fotos a três quartos são ascensionais, o rosto aparece erguido em 

direção a uma luz sobrenatural que o aspira e o eleva até as regiões de uma humanidade distinta; 
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o candidato atinge o olimpo dos sentimentos elevados, onde toda a contradição política se 

resolve. (Barthes, 2001, p. 104) 

No livro A fotografia como documento social, a fotojornalista alemã Gisele Freund reproduz as 

imagens de Adolf Hitler, resultado de um ensaio que ele fez com o seu amigo fotógrafo Heinrich Hoffman, 

para estudar movimentos e melhores poses a fim de usá-las de forma vantajosa durante os discursos 

(Freund, 1993, p. 115). A propaganda nazista soube utilizar a figuração de corpo do seu líder, com o 

seu gestual característico, para fortalecer um discurso de unidade e nacionalismo. 

O mercado do marketing político movimenta muito dinheiro durante os processos eleitorais e há 

especialistas da comunicação que treinam os políticos para se controlar diante das câmaras, para melhor 

se expressar nos programas eleitorais e também como se comportar nas coberturas dos média. A 

assessoria política de muitos representantes dos poderes executivo e legislativo, dos partidos ligados à 

governabilidade e à oposição, ajudam a transformar acontecimentos normais em eventos dignos de 

cobertura mediática, simples ações políticas ou governamentais em espetáculos, eventos construídos 

pelas equipas de marketing político para despertar a atenção da opinião pública. Os média são arenas 

de projeção para o político construir a imagem ideal que pretende transmitir aos seus eleitores. 

O recorte desta investigação exige a análise teórica e empírica de como o fotojornalismo se 

apropria do corpo-imagem das personagens políticas que detêm algum tipo de notoriedade capaz de 

gerar factos. Sobre o valor-notícia notoriedade e o quanto ele interfere na produção de notícias de um 

veículo, Nelson Traquina (2002) relata um estudo do cientista político Herbert Gans sobre assuntos 

nacionais, que comparou os três principais telejornais nos EUA no qual o valor-notícia notoriedade do 

agente principal da notícia era predominante. As pessoas conhecidas, que incluíam os políticos, as 

famílias poderosas e as celebridades do mundo artístico, geram ou influenciam a produção de 70% a 

85% das notícias televisivas naquele país, segundo o estudo de Gans. Os média têm forte interação com 

a política e são muitos os aspetos que relacionam as práticas jornalísticas com os poderes que envolvem 

a esfera política. 

 

4.2. As forças simbólicas que atuam na editoria política  

A política é importante porque ela determina decisões que interferem na vida dos indivíduos de 

um território ou que seguem uma determinada ideologia. A história como realidade, tomada no sentido 

da sequência dos acontecimentos, sugere que as experiências com crises, de guerras e conflitos internos 

de uma mesma nação ou povo, ou externos, com nações e povos diferentes, cujo desencadeamento 
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depende de ações estratégicas da política, lembra que o destino dos povos está atrelado àqueles que 

governam (Rémond, 2003).   

O termo política aplica-se às ações dos homens que têm por marco de referência a polis, o 

Estado, e que estão orientadas de alguma forma para o poder. (…). A luta pela conquista, posse, 

manutenção e defesa do poder é o que caracteriza a atividade política. (…). Os que atuam em 

política lutam pelo poder, quer como meio para servir a outros fins, ideais ou egoístas, quer 

como poder “pelo poder”, ou seja, para desfrutar da sensação de prestígio que ele proporciona. 

(Bessa & Pinto, 2001, pp. 15-16) 

O poder, segundo Anthony Giddens, é a capacidade que indivíduos ou grupos possuem de fazer 

valer os seus interesses, mesmo quando existem outros indivíduos que se opõem a tais interesses. O 

estudo do poder, para o autor, é de extrema importância para a Sociologia, pois o poder está presente 

em todas as relações sociais.  

Há diversos tipos de poder que são exercidos numa democracia, como o poder político, o poder 

económico, o poder militar, o poder religioso, e o poder simbólico. Louis Althusser (1980) ao 

problematizar sobre as estruturas que compõem a sociedade, explica que as classes dominantes 

possuem os seus conjuntos de ideias que possibilitam a manutenção de suas posições no estrato social. 

De forma simplista e resumida, pois o autor é complexo e detalhista, podemos dizer que esses conjuntos 

de ideias formam a ideologia de cada classe do estrato social. E são essas ideologias que fortalecem as 

engrenagens que tornam possível a sociedade continuar a funcionar de certa maneira solidificando tais 

estruturas.  

O Estado (e a sua existência no seu aparelho) só tem sentido em função do poder do Estado. 

Toda a luta de classes política gira em torno do Estado. Quer dizer: em torno na detenção, isto 

é, da tomada e conservação do poder de Estado, por uma certa classe, ou por uma aliança de 

classes ou de frações de classes. (Althusser, 1980, p. 36) 

Para Althusser, que teorizou inspirado nos estudos de Karl Marx, a base do estrato social é 

fundamentada na mão de obra dos trabalhadores que, efetivamente, é a grande maioria dos indivíduos 

de uma nação e forma a classe operária, que vive e trabalha para gerar lucros às classes dominantes. A 

classe dominada paga impostos, segue as regras, não questiona muito e sustenta a manutenção dos 

andares superiores da pirâmide social (o autor utiliza a metáfora do edifício e seus andares). Althusser 

então situa que o Estado é formado por um Aparelho do Estado:  

Lembremos que na teoria marxista, o Aparelho do Estado (AE) compreende: o Governo, a 

Administração, o Exército, a Polícia, os Tribunais, as Prisões, etc., que constituem aquilo a que 

chamaremos de Aparelho Repressivo de Estado. Repressivo indica que o Aparelho de Estado em 
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questão “funciona pela violência” – pelo menos no limite (porque a violência administrativa, 

pode revestir formas não físicas). (Althusser, 1980, p. 43) 

Desde a Revolução Francesa, segundo o autor, a maior parte do Ocidente constituiu-se em 

estados democráticos, cuja classe detentora do topo da pirâmide tem sido a burguesia. Entretanto, o 

Estado também opera com aparelhos ideológicos e Althusser (1980) elenca instituições bem distintas e 

especializadas nesse grupo: as instituições religiosas, o sistema escolar, a família, os sistemas jurídicos, 

a política, a imprensa, os sistemas sindicais e a cultura. Estas instituições operam como aparelhos 

ideológicos para colaborar, muitas vezes de maneira invisível, pouco percetível e de forma não violenta, 

para a manutenção da pirâmide. Atuam no público e no privado para a manutenção do status quo. A 

distinção entre o público e o privado é uma “distinção interior ao direito burguês, e válida nos domínios 

(subordinados) em que o direito burguês exerce os seus ‘poderes’” (Althusser, 1980, p. 45). As 

instituições elencadas pelo autor atuam através das suas ideologias. Como por exemplo, a escola, 

subdividida em nível técnico destinada aos proletários e mais científica e intelectual, destinada aos filhos 

da classe burguesa, que vão aprender a comandar, a administrar, a defender seus direitos e a manter-

se no poder.  

É claro que as ideias do autor são muito mais profundas, mas o nosso objetivo é demonstrar 

que as ideologias são trabalhadas em sociedade de forma que pareçam naturais às suas instituições, e 

a imprensa, com a atuação dos donos dos veículos e até mesmo dos profissionais que escrevem e 

fotografam os conteúdos das notícias, nos mapas de significado do que é relevante noticiar e a quem 

procurar como fonte de informação, carregam muito da ideologia burguesa. 

As forças económicas operam nas estruturas de poder, interferindo de forma relevante que 

reflete tanto na política quando no jornalismo. Mas a organização da classe trabalhadora em partidos, 

no estado democrático, permitiu que a classe proletária tivesse alguma representatividade legitimada, 

através das eleições de representantes políticos para atuar nos poderes legítimos e instituídos de uma 

nação-estado. 

Num estado democrático, os três poderes instituídos (executivo, legislativo e judiciário) têm 

autoridades legitimadas e independentes umas das outras, para garantir as melhores condições de 

governabilidade. Por governo, segundo Giddens, entende-se as determinações regulares de políticas, os 

assuntos de Estado, as decisões e ações das entidades oficiais no âmbito do aparelho político. A 

autoridade é o uso legítimo do poder pelo governo e a legitimidade significa que aqueles que se 

submetem à autoridade do governo consentem nela. Assim, “a política diz respeito aos meios pelos quais 
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o poder é usado com o intuito de influenciar as intenções e o conteúdo das atividades governamentais” 

(Giddens, 2008, p. 424). 

Na democracia representativa, os cidadãos escolhem os seus representantes dos poderes 

executivo e legislativo através de eleições livres e justas, processos de indicação que garantem aos 

indivíduos mais votados que estes possam ter autoridade legitimada para falar e decidir em nome de 

todos os cidadãos, e assim possam governar a todos. Apesar do poder de escolha dos políticos, através 

do voto, o eleitorado não tem poderes para decisões políticas. Assim que elege os seus representantes, 

o eleitorado passa a ter um papel secundário no regime democrático, pois é a classe política que, 

efetivamente, passa a ter poder para decidir sobre as questões da governabilidade. Para Bessa e Pinto, 

a classe política é um coletivo, com gradações de poder e influência: 

Nos postos mais elevados e gozando de grande prestígio e influência, há um núcleo duro, que 

se articula com as figuras secundárias, detentoras dos lugares de menor valia e influência na 

máquina do Estado, mas que garantem o seu funcionamento normal. (Bessa & Pinto, 2001, p. 

147)  

Este núcleo duro é uma elite que, segundo os autores, monopoliza a gestão, ocupa os postos 

mais importantes, às vezes em rotação. Já os postos secundários asseguram “tudo quanto é necessário 

para conferir realidade ao poder, estabelecendo uma ponte entre o topo minúsculo e uma massa 

gigantesca” (Bessa & Pinto, 2001, p. 148). 

Há ainda os grupos políticos que fazem oposição ideológica aos que estão no núcleo duro e nos 

postos secundários. Estes organizam-se em partidos, em categorias e organismos de importância social. 

Giddens (2008) atenta que autoridade, legitimidade e poder são coisas distintas. Nem todo o político 

com autoridade e legitimidade detém uma imagem relacionada ao poder diante da opinião pública. E 

nem todo o político poderoso necessariamente está ligado ao poder governamental. Em países de 

regimes autoritários, com forte poder militar, os políticos têm autoridade, mas não necessariamente têm 

legitimidade. Nos regimes democráticos há indivíduos com poder político, de grande influência nos seus 

partidos ou em setores económicos e sociais, exatamente porque estão na oposição ideológica àqueles 

que detêm o poder governamental. E há ainda estudiosos e intelectuais, os especialistas políticos, com 

vasto conhecimento que lhes dão um poder simbólico. Tornam-se autoridades para opinar no campo da 

política embora não exerçam cargos políticos. 

A editoria de política de um veículo tem interesse em divulgar informações que são referentes a 

todos os setores que incluem a esfera política, que detém o poder em todos os seus aspetos, cuja 

interferência recai sobre a governabilidade. São informações importantes e pertinentes ao conhecimento 
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do cidadão. Não apenas dos representantes do núcleo duro ou dos postos secundários da política, mas 

também dos grupos e partidos de oposição, pois é por meio das fontes da oposição que o jornalismo 

consegue, muitas vezes, trazer à tona assuntos que estavam no subterrâneo do mundo político. Ou ainda 

publicar artigos opinativos de especialistas, pois também é uma forma de expor ideias diversas da esfera 

política para a apreciação da opinião pública. A opinião dos especialistas, por vezes, antecipa as ações 

governamentais, pois eles conseguem perceber estratégias e manipulações, como se a política fosse um 

tabuleiro de xadrez. 

Antes da existência dos jornais, os atos dos governos eram lidos para os cidadãos conhecerem 

apenas o que os poderosos queriam informar. Todo o poder instituído utiliza-se de uma forma de 

comunicação para se legitimar perante a opinião pública e, assim, criar condições de governabilidade. 

As folhas volantes, o embrião do jornal, eram a forma de divulgação de ideias políticas e ideológicas, que 

já demarcavam as relações de poder entre a política e a imprensa desde o século XVI. 

Após o fortalecimento do movimento iluminista, do surgimento dos regimes democráticos em 

diversos países, da ideia de governar para um bem comum a todos de uma nação, foram muitos os 

escritores das ciências da política, da filosofia e das humanidades, que num período de fomento das 

teorias liberais justificaram a necessidade da livre expressão e da legitimidade de uma tarefa de informar 

a população, que tivesse rentabilidade própria para se manter e existir. Durante o século XIX a prática 

jornalística assumiu conceptualmente um serviço de utilidade social, em que ela, a imprensa, serve como 

um elo entre a opinião pública e o governo. Uma imprensa que deve servir o propósito de possibilitar ao 

indivíduo comum conhecer os factos políticos, e que essa informação seja ferramenta para a formação 

do cidadão livre pensador. Este princípio de liberdade para informar legitimou o jornalismo a atuar como 

uma instituição social, em que pese a garantia da cidadania (Traquina, 2002; Rémond, 2003; Cook, 

2011). Assim, o jornalismo firmou-se enquanto atividade cujo discurso da “objetividade” o tornou 

representante de um “quarto poder”, com a liberdade de “vigiar” os outros poderes instituídos: executivo, 

legislativo e judiciário. 

O jornalismo, na visão ocidental e democrática, existe para informar, comunicar utilmente, 

analisar, explicar, contextualizar, educar, formar, etc., mas também existe para tornar 

transparentes os poderes, para vigiar e controlar os poderes de indivíduos, instituições e 

organizações, mesmo que se tratem de poderes legítimos, manifestados no sistema social. 

(Sousa, 2000, p. 62) 

Decerto que existe uma relação entre jornalismo e democracia, residindo no núcleo dessa 

relação o conceito de liberdade, fulcro do desenvolvimento do jornalismo. Para o historiador Jean-Jacques 
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Becker (2003), num país onde a imprensa é livre, todos os aspetos da opinião pública têm oportunidade 

de se refletir nos diversos jornais e revistas, o que possibilita a um historiador atencioso conhecer os 

contextos, as divergências, as opiniões e o caráter informativo de notícias veiculadas. 

  

4.3. O jornalismo legitimado na esfera pública 

Para Jorge Pedro Sousa (2000, p. 36), o campo jornalístico configurar-se-ia teoricamente como 

uma espécie de ágora, um espaço público, onde se ouviriam diferentes correntes de opinião com os 

embates de ideias, como numa arena pública moderna. Os veículos informativos, seja um jornal, uma 

revista ou os noticiários de rádio e televisão, tornaram-se então “territórios” legítimos para a divulgação 

de factos, opiniões e interpretações de diferentes ideias de sociabilidade, de governança, de ideologias. 

Um espaço em que seja possível dar-se a ver a liberdade de expressão, uma garantia constitucional nos 

países democráticos. É neste espaço que dois princípios basilares da democracia precisam de se 

manifestar: a transparência da coisa pública e a participação política cidadã. 

O exercício da cidadania necessita de indivíduos conscientes, conhecedores da estrutura do 

poder, dos acontecimentos e dos bastidores políticos, em cuja base democrática se insere. A informação 

livre seria então capaz de fornecer ao cidadão uma formação para que ele, conhecendo todos os lados 

existentes na disputa de poder, tenha a sua própria opinião e saiba exercer os seus direitos e deveres 

numa cidadania responsável. A liberdade de pensar, de opinar, de decidir, com base no conhecimento 

do que acontece no âmbito político e social, faz parte de um domínio autónomo de cada membro de 

uma sociedade democrática: o domínio do privado. Mas cada cidadão que tem acesso às informações, 

tem assegurada sua participação num âmbito amplo, que permite a pluralidade, a comunicação 

argumentativa, reflexiva, racional, em que todos podem expressar-se e em conjunto, formar a opinião 

pública, um conceito que, resumida e presumidamente, abarca um consenso ou pelo menos um 

conjunto de ideias que circulam entre a maioria dos indivíduos de uma sociedade. Segundo João Pissarra 

Esteves (2004), a ascendência da opinião pública nas sociedades modernas é sustentada pelas 

características de homogeneidade, durabilidade, poder de influência, ceticismo e tolerância. Para o autor, 

a comunicação tem papel fundamental, principalmente em função do nível de capacidade performativa 

dos públicos, na sua qualificação como verdadeiros atores sociais.  

O carácter simbólico dos públicos é sustentado pelo papel desempenhado pela comunicação. A 

sua espiritualidade é constituída por uma comunhão de ideias, cuja origem está num processo 

sistemático de comunicação, a troca discursiva realizada pelos membros do público sobre 

problemas e assuntos do seu interesse comum. A partir daqui, geram-se, no interior dos 
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públicos, processos de opinião essencialmente livres e autónomos, isto é, com base na pura 

diversidade interna de opinião e, tanto quanto possível (ou idealmente), sem interferência de 

coações exteriores. (Esteves, 2004, p. 129)   

Para Michel Foucault (1984), a Revolução Francesa instituiu um novo tipo de justiça na qual a 

ferramenta mais importante é a opinião pública. Quem age com má conduta mergulha numa espécie de 

campo de visibilidade, de um olhar imediato, anónimo e coletivo, capaz de colocar um indivíduo em 

julgamento. Um tipo de punição simbólica, onde o olhar desaprovador do outro, o discurso descontente, 

o comentário em desacordo, por vontade da maioria, coloca o sujeito reprovado pela opinião pública 

num limbo social. A opinião pública pode destruir carreiras políticas e esse poder simbólico é constituído 

em diversos espaços. Um deles é a esfera pública. 

Segundo Jürgen Habermas, a esfera pública atua num processo de mediação entre os 

governantes e os cidadãos. É o espaço em que a burguesia, detentora de poder financeiro, ganhou 

visibilidade capaz de influenciar as decisões do Estado, após uma “politização da vida social”, com a 

ascensão de uma imprensa opinativa, da luta contra a censura e pela liberdade de expressão 

(Habermas,1990, pp. 39-40). O autor cita pesquisas sobre a influência dos processos de formação de 

classes, urbanização, mobilização cultural e o surgimento de novas estruturas de comunicação de massa 

para explicar que a esfera pública se transformou e passou a ser formada por diversas arenas. Há uma 

opinião pública dominante (a burguesa) e há outras vozes, as das minorias, organizadas em associações, 

em organismos que também buscam expressar-se. É através da opinião pública destas diversas vozes, 

nas diversas arenas, que a esfera pública se revela. Mas na opinião de Habermas, os média tradicionais 

nem sempre estabelecem espaços de diálogo para que todas as vozes sejam conhecidas. 

O professor de Semiótica Social Moisés Lemos Martins afirma no prefácio da obra 

Metajornalismo: quando o jornalismo é sujeito do próprio discurso, da autoria de Madalena Oliveira, que 

o jornalismo tem como razão de ser “o exercício da cidadania e a construção da memória pública” 

(Martins, 2010, p. 9) e por causa disso, há um vínculo declarado do jornalismo ao espaço público. Para 

Martins (2011), o espaço público é um lugar incerto, pois “tomada à conta da teoria política, e associada 

à leitura feita por Habermas da distinção entre Estado e sociedade civil, a noção de espaço público 

extravasa, largamente, a mera análise dos efeitos dos média sobre as instituições e práticas” (Martins, 

2011, p. 113). 

Para os teóricos do jornalismo, o jornalista deve perceber-se como um profissional de valor social, 

em que as suas atividades devem ser orientadas pela ética e deontologia que legitimam a sua profissão. 
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Destarte, o jornalista, através da produção da notícia, pode informar, mas também questionar e fazer o 

leitor refletir sobre as ações governamentais.  

O Modelo Ocidental de Jornalismo preconiza que a imprensa deve ser independente do estado 

e dos poderes, tendo o direito de reportar, comentar, interpretar e criticar as atividades dos 

agentes de poder, inclusive dos agentes institucionais, sem repressão ou ameaça de repressão. 

Teoricamente, os jornalistas seriam apenas limitados pela lei (tida por justa), pela ética e pela 

deontologia. (Sousa, 2000, p. 36) 

O jornalista responsável, consciente de que é um representante do leitor e do eleitor, muitas 

vezes quer saber os detalhes, quer tudo “às claras”, mas a política pode ser algo cheio de “nuances”, 

cujas tonalidades nem sempre são reveladas pelas autoridades. Nesse aspeto o trabalho investigativo do 

jornalista pode ser um diferencial na busca da verdade dos factos. O ideal de um profissional inteligente, 

investigativo e ético, em conjunto com os mitos, símbolos e representações sociais advindos do cinema 

e dos romances, influenciaram boa parte da cultura jornalística, fornecendo a esta comunidade 

interpretativa toda uma liturgia de figuras bem claras de vilões e de heróis, do bem contra o mal, assim, 

no jogo noticioso, “a figura do político mau e corrupto, denunciado pelo jovem repórter que protagoniza 

o herói, representante do povo que o elegeu e foi enganado, está no imaginário tanto dos profissionais 

quanto da sociedade” (Traquina, 2002, p. 168). 

Verdades da política, ao serem publicadas pela imprensa, podem expor irregularidades, 

negligências, práticas abusivas ou ilegais, etc. Mas nem sempre os donos de veículos de comunicação 

percebem o principal papel da imprensa como um serviço social, mas antes, tratam-na como um negócio 

lucrativo. É preciso lembrar que na arena do poder que envolve o jornalismo e a política, pesam interesses 

publicitários para manter os veículos jornalísticos e dar lucro, pois os veículos de comunicação, com a 

sua estrutura de profissionais e aparatos tecnológicos dificilmente sobrevive sem o lado comercial dos 

anúncios. Boa parte da verba que mantém um veículo de comunicação advém de propagandas. E isso 

inclui anunciantes nas esferas governamentais ou de setores da economia com forte vínculo aos 

poderosos da política. Muitos jornais, independentemente do Estado democrático, dialogam sob a 

pressão de grupos políticos, financeiros e ideológicos, que interferem na estrutura do que é escrito ou 

mostrado em fotografias: “a política, através do prisma da notícia, aborda-se principalmente incidindo na 

luta pelo poder, subordina-se ao drama do conflito e da controvérsia, enlameada nas metáforas do campo 

de batalha e focada nos meios e não nos fins” (Thomas Patterson citado em Traquina, 2002, p. 157). 
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4.4. A interdependência entre as fontes e os jornalistas na arena política  

Para legitimar-se, um veículo da imprensa precisa de ser respeitado, pois a legitimação ocorre 

como resultado da confiança popular. Essa confiança também depende da opinião pública. Uma 

interdependência que atua num jogo simbólico de forças. Apesar de todas as interconexões existentes 

entre as personagens da política e a imprensa, é possível crer que o jornalismo pode e deve investigar o 

quanto for necessário para conseguir revelar o que nem sempre os políticos querem que seja revelado. 

Embora legitimado socialmente e com garantias da liberdade de expressão nos regimes 

democráticos, o cientista político Timothy Cook discorda que o jornalismo possa ser considerado um 

“quarto poder”: 

Os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, foram, afinal, instituídos pela Constituição, 

com regras precisas sobre como seus membros deveriam ser selecionados, seus mandatos, 

bem como seus poderes e responsabilidades – esperando que tomassem decisões impositivas 

para toda a polis e capacitando-os para isso. O mesmo simplesmente não vale para o jornalismo. 

(Cook, 2011, p. 233) 

Mas o facto é que os média são controlados, em sua maioria, por corporações privadas, que 

tornam o jornalismo bem diverso dos três poderes legalmente instituídos. Cook (2011) afirma que o 

jornalismo, enquanto “quarto” poder, compartilha com os partidos políticos e com o sistema de grupos 

de interesses económicos esse quarto poder simbólico. Para o autor, tanto o jornalismo quanto os 

partidos e os grupos económicos compartilham de posições estratégicas em diversos momentos distintos 

na arena do poder.   

Para Patrick Charaudeau (2006) são os discursos de comunicação dos média que os levam a 

serem considerados um “quarto” poder, mas eles não são uma instância de poder:  

O poder nunca depende de um único indivíduo, mas da instância na qual se encontra o indivíduo 

e da qual ele tira a sua força. Essa instância deve ter a capacidade de gerir e influenciar os 

comportamentos dos indivíduos que vivem em sociedade e, para isso, deve dotar-se de meios 

restritivos: regras de comportamento, normas, sanções. Para a justiça, serão os códigos das leis, 

para o exército, regras disciplinares e táticas, para a Igreja, leis universais de moralidade. (…) 

Os média constituem uma instância que não promulga nenhuma regra de comportamento, 

nenhuma norma, nenhuma sanção. Mais que isso, os média e a figura do jornalista não têm 

nenhuma intenção de orientação, nem de imposição, declarando-se, ao contrário, instância de 

denúncia do poder. Sendo assim, de onde vem a designação de “quarto poder”? Seria porque 

se presta, sem querer, a uma manipulação das consciências? (Charaudeau, 2006, p. 18) 

Assim, a relação entre os políticos, os partidos, os poderosos da economia e os jornalistas é 

quase sempre um jogo de permanente disputa e negociação. Para Cook (2011), uma prática comum do 
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jornalismo para valorizar a liberdade do espaço público é voltar-se para os atores que tenham discursos 

divergentes da realidade democrática. Em qualquer assunto poder comparar opiniões oponentes é uma 

estratégia cujo discurso é obter os dois lados da história e demonstrar “imparcialidade”. Entretanto, o 

autor alerta que a forma de construção do próprio discurso jornalístico pode conter elementos que 

estabelecem pesos diferentes para os atores políticos. Essa afirmativa do cientista político é muito 

pertinente e fácil de constatar na edição do fotojornalismo. Basta observar uma notícia em que duas 

autoridades oponentes são publicadas com dois tipos diferentes de figuração de corpo: um dos políticos 

em pose (com toda a carga cultural associada a essa figuração) e o outro em espontâneo (muitas vezes 

representado de forma desarranjada). Simbolicamente, tais figurações vão refletir diferentes deferências 

hierárquicas dentro da notícia.  

Segundo Charaudeau (2006) os média de informação e de comunicação fazem parte de 

fenómenos sociais diversos, enquanto discursos, mas são muitas vezes utilizados como se remetessem 

a uma mesma função. Informar é transmitir um saber a quem não o possui. Para o autor, pode-se dizer 

que a informação é tanto mais forte quanto maior é o grau de ignorância, por parte do alvo, a respeito 

do saber que lhe é transmitido.  

Assim a informação mediática está diante de uma contradição: se escolhe dirigir-se a um alvo 

constituído pelo maior número de recetores possível, deve basear-se no que se chama de 

“hipótese fraca” sobre o grau de saber desse alvo e logo, considerar que ele é pouco esclarecido. 

Mas como o que caracteriza “o maior número” é uma heterogeneidade qualitativa, sendo 

constituído de pessoas diversamente esclarecidas (entre o mais e o menos, a maioria se 

encontra num nível médio), a informação será talvez “forte” para alguns, que poderão 

considerar-se satisfeitos, mas será fraca para os demais. Como fazer então para atingir a 

maioria? Se a instância mediática escolhesse fornecer uma informação com alto teor de saber, 

partiria da hipótese forte sobre o grau de saber do alvo. Este, já bastante esclarecido, seria 

quantitativamente reduzido. Se agisse assim, a mídia estaria às voltas com um problema de 

ordem económica: sustentar-se com um número reduzido de recetores. (Charaudeau, 2006, p. 

19) 

Desta forma, explica o autor, os média utilizam-se de estratégias para atingir um maior número 

de pessoas assim transformando a informação em comunicação. Os média despertam o interesse do 

público através da simplificação e do uso de clichês, tocam na afetividade do destinatário da informação 

com a dramatização dos factos, transformam fragmentos de eventos reais em espetáculo, selecionam o 

que mais surpreende, constroem uma imagem fragmentada do espaço público. E para isso os média 

utilizam linguagens e discursos diversos. A atual lógica mediática inscreve-se no conceito clássico do 

espetáculo. 
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O pequeno ecrã, a rádio e os jornais não nos dão nunca o acesso pleno àquilo que acontece. No 

entanto, são os ângulos de observação e os pontos de vista neles refletidos que constroem parte 

do saber comum em que consiste o quotidiano partilhado que nos constitui em comunidade. 

(Martins, 2011, p. 109)  

Na política, boa parte dos discursos é construída com a utilização das fontes de informação, 

indivíduos ou organismos que dispõem da informação e repassam ao jornalista, para que esse possa 

construir o seu discurso de comunicação. Mas Charaudeau atenta que nem sempre o acesso à fonte de 

informação é um processo fácil. 

Não ter acesso à informação é não poder saber, logo, não poder informar. Em consequência, 

desenvolve-se, por um lado, a necessária sofisticação dos meios para que se possa buscar, o 

mais rapidamente possível, a informação onde ela esteja; por outro lado, desdobra-se a 

necessária luta contra tudo o que poderia opor-se à vontade do saber. Esse problema é o da 

censura, mais exatamente o da “censura à fonte”. (Charaudeau, 2006, p. 35) 

Todo o sujeito da política é um “ator” político que procura estabelecer alianças todo o tempo em 

busca de apoio e legitimidade. E essa atuação acontece quando o político é procurado como fonte de 

informação para a produção de uma notícia ou quando se dispõe a fornecer informações sobre 

determinada questão, pois o político sabe do poder influenciador dos média de comunicação de massa.  

Muitas vezes o político está aberto a receber jornalistas para comunicar atos do seu mandato, 

mas o jornalismo faz escolhas em função de alguns critérios de noticiabilidade, de valores-notícia da 

informação contida nos atos do político em questão, e se o seu veículo de comunicação não considera 

nada do que a fonte quer informar como relevante para o jornal em que trabalha, o jornalista não vai dar 

“voz” ao político, só porque ele tem disponibilidade enquanto fonte. O político pode ser um indivíduo 

consciente do seu papel social, pode atuar de forma exemplar. Para o jornalismo, essa é a obrigação de 

um representante político, e se o indivíduo que tem um mandato é de pouca expressividade e notoriedade 

na escala de poder, pode não gerar nenhum interesse editorial, destarte, o representante popular não 

terá a oportunidade de demonstrar a sua atuação. Mas se tal político estiver disposto a revelar algo 

considerado abusivo, ilegal, ou absurdo, dentro da estrutura legislativa ou do poder executivo, ele 

facilmente pode tornar-se fonte. E negociações podem ser feitas para que ele passe a ter alguma voz nos 

média tradicionais.  

O jogo noticioso tem uma dinâmica e uma complexidade que envolve diversas estruturas de 

poder, entretanto um dos aspetos mais controversos do papel do jornalismo na democracia está 

exatamente nas relações estabelecidas entre os jornalistas e suas fontes de informação. 
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Por outro lado, há situações em que é o jornalista quem precisa que determinado representante 

popular, que detém poder simbólico, opine sobre uma determinada questão, mas o político não pretende 

expor-se ao falar sobre o assunto de interesse do jornalista e, para que a opinião dele seja emitida, 

acordos são feitos no sentido de que a personagem também possa falar do que lhe interessa. Timothy 

Cook afirma que estas negociações são constantes entre políticos e jornalistas:  

As fontes e os jornalistas têm interesse na cooperação e colaboração, particularmente na 

construção de uma relação estável, pela qual os jornalistas recebem informações em troca da 

publicidade que dão às fontes. Mas essas trocas são frágeis, porque esse interesse é pelo menos 

contrabalançado pelas tensões entre o que as fontes desejam e o que os jornalistas querem das 

notícias. (Cook, 2011, p. 211)  

Cook considera o jornalismo uma instituição política e justifica a sua opinião, pois acredita que 

os jornalistas são atores políticos. Para o autor há diversos modos de atuação dos jornalistas no campo 

político, o mais comum é quando estes profissionais atuam no reforço ao poder político, que permite 

que os atores principais da política sigam como legitimados pela imprensa.  

Isso não significa que os repórteres tenham lâminas políticas a afiar ou sigam conscientemente 

agendas partidárias ou ideológicas particulares. Ao contrário, o que complica estabelecer o papel 

político dos jornalistas é que sua influência política pode decorrer de sua adesão a princípios de 

objetividade e deferência aos factos e sua distância “custe o que custar” em relação às 

consequências sociais e políticas de sua cobertura, e não a despeito dessa adesão. (Cook, 2011, 

p. 203)   

Enquanto cientista político, Timothy Cook não cita as teorias do jornalismo que falam desse 

reforço ao poder político, mas elas existem e comprovam que os média tradicionais acabam por fortalecer 

o poder. A teoria do agenda-setting, por exemplo, afirma que os média definem quais os elementos 

(temas, acontecimentos e atores sociais) que são relevantes para a construção de uma notícia. Essas 

escolhas criam escalas de pertinência, proeminência e importância entre tais elementos. E desta forma 

os média direcionam o recetor ao que é relevante ver, ler, conhecer e pensar, ao selecionar determinados 

assuntos ou personagens e ignorar outros nas publicações e noticiários. Dentre os estudos críticos sobre 

as limitações do agenda-setting, e que o complementam, está a teoria do enquadramento nos média, 

que surgiu a partir dos estudos de Erving Goffman (1986) sobre as interações sociais a partir de análises 

de enquadramento (frame analyses). Para Goffman, o frame é um quadro, um marco interpretativo no 

sentido de recorte da estrutura cognitiva de observação e significação para um indivíduo, e esse quadro 

pode ser constituído de objetos, factos, pessoas, eventos na experiência desse indivíduo em suas 

interações sociais. Os enquadramentos são construídos socialmente e permitem dar sentido aos eventos 
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e às situações sociais. No campo da comunicação, os estudos pioneiros da frame analyses foram 

publicados em 1978 na obra Making news da socióloga Gaye Tuchman (Mcquail, 2003). Ela demonstrou 

que as notícias impõem um enquadramento que define e constrói um campo de visibilidade do real. Os 

estudos apontaram que nas escolhas que fazem, os jornalistas adotam um enquadramento que pode 

ser positivo ou negativo para um tema, um acontecimento ou um ator social, durante determinado 

período temporal, e constroem atributos para eles, através dos textos ou das imagens. Assim, os média 

influenciam a opinião pública quanto à perceção positiva ou negativa sobre os elementos (Azevedo, 

2004). 

Destarte, as fotografias publicadas para acompanhar as notícias políticas quase sempre trazem 

um indivíduo que detém notoriedade em assuntos de poder. E essa notoriedade não significa que seja 

algo positivo. Tanto o indivíduo retratado pode representar oficialmente algum setor público e responder 

por uma parte da notícia com as soluções, as análises, o gerenciamento do setor ou, ao contrário, ele 

pode ser responsabilizado por não responder bem e então é retratado para representar a negligência, a 

inoperância ou relacionado aos problemas naquele setor.  

Na editoria política nem sempre a fonte é a personagem da notícia. Em factos que envolvem 

denúncias, por exemplo, muitas notícias são produzidas com o auxílio de fontes que não são 

identificadas. O sigilo profissional é uma prerrogativa caso a fonte detenha informações importantes, mas 

escolha manter-se no anonimato. Muitas vezes a fonte é um indivíduo que tem algum tipo de relação 

com a personagem principal, envolvida em denúncias. Essa fonte negoceia com o jornalista a revelação 

das informações, mas para transmiti-las, precisa ter sua identidade resguardada para não colocar sua 

vida ou sua profissão em risco. Há leis que protegem o sigilo da fonte. Nos códigos deontológicos há 

expressamente o respeito que os jornalistas precisam de ter no tratamento com as suas fontes 

confidenciais, com compromisso e ética, exceto em situações comprovadas de informações falsas. Essa 

é uma garantia que permite ao jornalismo a legitimidade do uso de fontes não identificadas desde que 

ela apresente as provas da denúncia, o que é uma segurança tanto para a fonte quanto para o jornalista. 

Em notícias com fonte sigilosa, ou fonte em off, quase sempre as fotografias são de arquivo, mas da 

personagem que está sendo acusada de algo, ou seja, de uma personagem que não é a fonte. 

Embora não cite teorias ou estudos da Teoria do Jornalismo, Cook (2011) afirma que um 

jornalista costuma julgar a utilidade da informação que recebe exatamente pela autoridade de quem a 

fornece. As garantias da informação que advém de uma fonte autorizada, cuja credibilidade está 

exatamente no seu papel hierárquico da estrutura de poder, fornece ao jornalista maior segurança na 

credibilidade do que vai informar. Basear-se numa informação de quem não tem nenhuma autoridade é 
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arriscado e pode ser apenas especulação, o que prejudica a carreira de um jornalista sério. Para falar 

em off, ou seja, para transmitir informações importantes, mas sem ter sua identidade publicada, a fonte 

precisa ser confiável.  

No caso Watergate, nos EUA, por exemplo, os repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein, do 

Washington Post, mantiveram o sigilo da fonte por 33 anos, pois o informante era um agente importante 

do Federal Bureau Investigation, o FBI. Sem a ajuda da fonte, de alta credibilidade, não teria sido possível 

aos jornalistas comprovarem o envolvimento de Richard Nixon nas denúncias de espionagem política, no 

uso de recursos não declarados durante a campanha e outra série de irregularidades, que levaram o ex-

presidente americano a renunciar em 1972.  

Contudo, a questão principal para Timothy Cook reside no aspeto fundamental de que o 

jornalismo precisa de fontes para divulgar factos e boa parte das fontes são oficiais. Isso torna o 

jornalismo parcialmente dependente de outras instituições para cumprir o seu papel. E muitas destas 

instituições que colaboram para a praxis jornalística estão atreladas às estruturas do poder político. Cook 

(2011) analisa que os noticiários trabalham para enfatizar as ações oficiais por meio do que ele denomina 

de valores de produção, que contêm uma política implícita. As escolhas dos acontecimentos e das fontes 

da política que vão estar presentes nos noticiários, segundo Cook, são atividades políticas inerentes à 

profissão do jornalista. Essas escolhas possibilitam status aos escolhidos. Os jornalistas podem criar 

importância e certificar um grau de autoridade ao escolher um sujeito como representante para falar 

sobre um facto político: “a busca de histórias e eventos dignos de virarem notícias não favorece 

igualmente todos os atores políticos em todas as questões” (Cook, 2011, p. 209). O autor considera que 

os noticiários fazem uma amostragem da realidade política, mas que tal amostra pode não ser 

representativa ou imparcial da política real de uma cidade, região, nação ou do que ocorre no mundo.  

Na produção de notícias, a dependência de conseguir informações e confirmar os dados, de 

alguma forma, incentiva que os jornalistas estabeleçam relações cordiais com os políticos para ter acesso 

direto às fontes. É o jornalista que possibilita que uma pessoa seja, ou não, transmissora de dados e 

informações. Por isso as fontes oficiais, pessoas influentes e/ou ligadas a cargos públicos são as que 

mais têm acesso à imprensa. Destarte, o autor acredita que os média ampliam o alcance daqueles que 

já são poderosos. Assim no movimento reverso, as minorias, os movimentos sociais e quem tem menos 

recurso encontram maior dificuldade para conseguir que os seus acontecimentos sejam transformados 

em notícia nos média tradicionais. As características fundamentais da estrutura narrativa jornalística da 

editoria política prevaleceram também no fotojornalismo desse setor. Tal narrativa, com base nos 

princípios democráticos, atua como intermediária das relações de poder na sociedade, pois a imprensa 
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legitima os discursos daqueles que governam. Também a imprensa, ao ser uma voz coletiva, dos 

jornalistas, que reclamam para si (na teoria) a função de relatar a verdade dos factos, com neutralidade, 

em favor da democracia, legitima também um autopoder, nos paradigmas da imparcialidade e da 

objetividade. Os profissionais da imprensa reservam para si a posição de agentes da verdade e para os 

seus discursos a posição de portadores da verdade, seja através do texto ou da imagem. Toda e qualquer 

interferência a esse poder é vista como censura. 

 

4.5. A crise de representatividade do jornalismo e da política  

No passado, o que a população sabia acerca da realidade política de uma nação e também em 

nível mundial era intermediado apenas pelos média tradicionais. Em muitos países os poderosos 

passaram a utilizar-se dos veículos de uma forma subtil e dissimulada. No Brasil, por exemplo, muitas 

famílias poderosas ligadas a grandes grupos económicos e políticos são detentoras há décadas de 

concessões estatais de veículos de comunicação, principalmente de emissoras de rádio e televisão. Tanto 

a política quanto o jornalismo, com suas amarras e interesses políticos, financeiros, publicitários, foram 

colocados num limbo de confiabilidade pela opinião pública em diversos países. Os gastos públicos com 

a comunicação das ações governamentais, os orçamentos divulgados com as propagandas, que sugerem 

laços entre os muitos veículos e os governantes, as trocas, os favorecimentos, as negociações, inclusive 

que transformam jornalistas em políticos, com possibilidades de cargos, de apoio partidário e facilidades 

eleitorais pela própria notoriedade prévia, advinda da atividade pregressa, colocam em dúvida a 

possibilidade de isenção nas coberturas noticiosas e na isenção do profissional. 

Aspeto ainda mais relevante nesta crise de credibilidade é o crescimento das distorções de 

factos, noticiados como se fossem a única “verdade”, que sugerem a existência de uma construção 

deformante da realidade, que colocam em risco a credibilidade de uma atividade institucional cuja 

existência reside na informação como um direito democrático. Para Madalena Oliveira, o jornalismo 

contemporâneo está marcado por um “decisivo determinismo tecnológico” que o coloca em 

sobressaltos. Depois de analisar o que pensam autores como Agamben, Debord, Kerckhove e 

Bouveresse, que resumidamente demonstram que, sob o poder desmensurado de profissionais pouco 

éticos ou menos ainda, equilibrados, o jornalismo não tem a capacidade de se manter à distância dos 

factos. Oliveira sintetiza que o jornalismo perdeu algumas das suas propriedades originais, que era vigiar 

sem se envolver, denunciar sem julgar, divulgar sem dramatizar, sem tornar o facto maior do que o é, e 

nesta nova realidade, o jornalismo está sujeito a tornar-se algo fictício (Oliveira, 2010, pp.19-20). 
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Para Pepe Baeza (2007), os leitores esperam que a imprensa lhes ofereça estruturas adequadas 

para análise com base em princípios de independência profissional, realidade significativa e verdadeira 

razão democrática. Ao contrário disso, segundo o autor, há um déficit enorme destes princípios. Baeza, 

que foi fotojornalista e editor de fotografia antes de se tornar doutor em comunicação e professor em 

cursos da área na Universidad Autónoma de Barcelona, acredita que a crise de credibilidade que atinge 

o jornalismo e a fotografia de imprensa é resultado da forma como as agências de notícias e os grandes 

grupos de comunicação tratam a informação noticiosa. Ele afirma que o jornalismo investiga e denuncia 

“um décimo do que seria necessário” (Baeza, 2007, p. 13), e ao contrário de notícias sérias, percebe-

se a proliferação de conteúdos de distração, de dimensão espetacular, de relatos noticiosos que na 

verdade são comentários sobre a vida privada de personalidades, além da crescente procura por 

informações de temas como moda, espetáculo, desporto, decoração, autoajuda, beleza, viagens, etc., 

no que se denomina jornalismo de serviços, porém, na opinião do autor, “em tais ‘serviços’, concentra-

se um estímulo excessivo ao individualismo e ao consumo, que anula a dimensão política coletiva de 

nossa realização como seres sociais” (Baeza, 2007, p. 14).  

A imprensa gradualmente se torna mais um produto e, portanto, o seu conteúdo em mercadoria; 

Isso põe em questionamento a sua dimensão fundamental como expressão de crítica e controlo 

do poder por meio de informações livres e significativas para o interesse coletivo. (Baeza, 2007, 

p. 13) 

Na questão fotojornalística, a crítica de Baeza é ainda mais enfática. Para ele há uma falta de 

credibilidade na imagem documental e testemunhal, que parcialmente é consequência das sucessivas 

demissões dos profissionais dos pequenos veículos, diante de poderes dos média cada vez mais 

concentrados e instrumentalizados pelos interesses de grandes grupos financeiros. As agências 

comercializam imagens iguais para todos, que reduzem a realidade do mundo a estereótipos que anulam 

a diversidade dos fenómenos a que se referem e que, no entanto, escondem, em sua profusão de 

cenários, o mais óbvio: quem está se aproveitando da injustiça e da violência no mundo.  

Como Walter Benjamin já apontou, é a história geral que nos dá as chaves para interpretar a 

história da fotografia. E a história contemporânea está vendo o triunfo absoluto do grande capital 

monopolista e da imprensa globalizada, o que dá à imagem três usos fundamentais: usos 

persuasivos (propaganda e publicidade), usos espetaculares e de modelagem (pão e circo, e 

auto-identificação programada) e os usos da vigilância (que constantemente violam - mais do 

que em qualquer outra área - nossa privacidade). A quem servem as imagens que vemos? Essa 

é a única pergunta que sempre precisa de uma resposta. A sociedade precisa de imagens que 

informem, analisem e transformem. (Baeza, 2007, p. 16) 
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Baeza afirma que o triunfo absoluto do capital, através da sua concentração hegemónica, é muito 

significativa no setor da comunicação. E esse setor influencia e é influenciado pela economia e pela 

política. A crescente suspeita dos leitores de que as notícias são usadas para favorecer os interesses de 

grupos de poder político ou económico, acompanha o fotojornalismo. Para o autor, a necessidade de 

ilustrar notas, pequenos relatos, com fotos de arquivo, com fotos-ilustração, descaracteriza o 

fotojornalismo e causa um efeito contrário de credibilidade.  

Parte do efeito da banalização sofrida pela imagem na imprensa contemporânea vem daí e uma 

de suas manifestações mais visíveis é o fluxo interminável de imagens sem uma necessidade 

interna que justifica a sua existência. O excesso de imagens banais prejudica muito mais a 

comunicação visual do que a sua ausência, e o excesso de relatos é uma das melhores maneiras 

de desinformar. (Baeza, 2007, p. 60) 

Para Charaudeau, não é tarefa fácil abordar os média para tentar analisar o discurso da 

informação. Ele afirma que é uma tarefa mais complicada do que abordar o discurso político, porque 

enquanto se admite que no mundo político o discurso manifestado ali está intimamente ligado ao poder 

e à manipulação, no mundo dos média existe a pretensão de se autodefinir contra o poder e contra a 

manipulação.  

Entretanto, os média são utilizados pelos políticos como um meio de manipulação da opinião 

pública (…) o cidadão aparece com frequência como refém delas, tanto pela maneira como é 

representado, quanto pelos efeitos passionais provocados, efeitos que se acham muito distantes 

de qualquer pretensão à informação. (Charaudeau, 2006, p. 17)  

Muitas denúncias de corrupção, o mal político que envolve a todos em menor ou maior escala, 

acabaram por causar um mal-estar atual no contexto mundial de representatividade política e também 

na isenção das coberturas noticiosas. O mundo ainda é um complexo lugar de desigualdades, muitos 

países vivem conflitos externos e outros, no seu interior, vivem diferenças sociais marcantes, reveladas 

pela falta de emprego, saúde precária, educação com alto custo ou destinada apenas a uma elite, 

violência, denúncias de mal-uso da máquina pública, gastos desnecessários e favorecimentos pessoais. 

Os políticos, com as suas leis e suas gestões ineficientes, não conseguiram colocar sequer ordem interna 

na própria nação. E tal ineficiência sinaliza a crise e o colapso da forma encontrada para eleger os 

representantes da democracia.  

Aquilo a que se chama “crise” não é outra coisa senão o facto de uma sociedade, na sua 

inteireza, já não ter consciência dos valores que a constituíram e, desde logo, já não ter confiança 

nesses mesmos valores. Entre estes, essa constante insatisfação que faz esperar uma sociedade 

melhor. (Maffesoli, 2000, p. 93) 
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Giddens afirma que em muitas democracias, os cidadãos têm pouca confiança nos seus 

representantes eleitos, concluindo que a política nacional tem pouco impacto nas suas vidas.  

Existe um cinismo crescente acerca de políticos que alegam ser capazes de prever ou controlar 

assuntos globais, que transcendem as fronteiras do estado-nação. (…) As sondagens de opinião 

pública revelam que, em muitos países ocidentais, a imagem dos políticos está seriamente 

comprometida! (Giddens, 2008, p. 434) 

Para o historiador francês René Rémond (2003), as notícias que envolvem os representantes do 

povo em diversos lugares do planeta causam certa depressão, com as práticas falhadas de uma 

representação em desencanto. Os sujeitos políticos profissionais, a quem lhes foi dado o poder, não 

sabem bem como fazer um uso benevolente desse atributo.   

A opinião pública não ficou indiferente a essa metamorfose do político e tirou dela as suas 

consequências. Nenhuma afirmação é tão contrária à evolução quanto a de que estaria 

supostamente havendo uma despolitização: atesta-o o aumento regular da participação nas 

consultas eleitorais. Que me seja permitido, já que há um quarto de século tenho comentado 

nos média a maioria dos grandes acontecimentos políticos, e em particular todas as consultas 

eleitorais, proclamar minha experiência e atestar que em 25 anos percebi quase fisicamente a 

elevação progressiva do nível de compreensão, assim como das exigências do público em 

matéria de informação política. O desenvolvimento do jornalismo político próximo da ciência 

política, o surgimento de um género novo, o livro político, são outras modalidades e outros 

indícios disso. Os cidadãos se sentem mais membros de um corpo político, e consentem mais 

que nunca de participar de decisões que afetam a coletividade. (Rémond, 2003, p. 25) 

Um dos resultados desse desencanto é que novas arenas políticas estão aflorando após o 

surgimento da internet.  

 

4.6. As novas arenas políticas no cenário dos média alternativos 

Para Giddens (2008), a internet é uma poderosa força de democratização, que ultrapassa 

fronteiras nacionais e culturais, facilita a disseminação de ideias, permite que pessoas de mentalidades 

próximas se encontrem independente da distância física, criando ciberespaços comuns. Nos espaços 

não topológicos, ou ciberespaços, os temas passaram a ser debatidos, as opiniões de grupos que não 

tinham visibilidade nos média tradicionais passaram a ser conhecidas, os assuntos que eram censurados 

em alguns países passaram a ser denunciados, certos processos que outrora pareciam invisíveis 

tornaram-se de conhecimento público. Enfim, na internet um novo espaço público se estabeleceu: 

“porém a expansão dinâmica da internet é entendida como uma ameaça pelos governos – especialmente 
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pelos governos autoritários – que reconhecem o potencial da atividade online para subverter a autoridade 

estatal”, alerta Giddens (2008, p. 434). 

E muitos governos trataram de estabelecer regras e censura no uso da internet, a exemplo da 

China, de Cuba e da Rússia. Mas num mundo cada vez mais conectado, está difícil manter informações 

de âmbito público como se fossem privadas. Os escândalos causados pela revelação de que o governo 

americano espionava informações confidenciais de autoridades de diversos países da Europa, da 

América Latina, e dos próprios cidadãos americanos, abalaram o mundo em relação ao uso de email, 

correios de voz, redes sociais e aplicativos de comunicação.  

A denúncia foi feita pelo analista de sistemas Edward Snowden, que tinha prestado serviços para 

a CIA (Central Intelligence Agency) e a NSA (National Security Agency) em 2012. Ele enviou provas e 

informações para dois grandes jornais em junho de 2013, The Guardian e Washington Post, que 

divulgaram as provas e as notícias repercutiram nos principais veículos de comunicação do mundo. Os 

documentos comprovavam a espionagem americana. Segundo Snowden, a NSA monitorava e intercetava 

informações via plataformas do Facebook, Google e Apple. Snowden foi acusado formalmente pelo 

governo americano de vazar informações sigilosas e passou a ser procurado nos EUA. Antes da denúncia 

e da divulgação dos documentos pelos jornais, Snowden viajou para Hong Kong e depois de acusado 

pelos EUA, ele foi para Rússia onde pediu asilo político.  

Apesar da aparente fragilidade, a internet tornou-se um ambiente potencial para o surgimento 

de novas arenas políticas, após as alterações e inovações que ela vivenciou, com o advento da rede 

mundial virtual baseada em plataformas, como blogs, vlogs, páginas virtuais robustas com diversas 

aplicações, popularizada como web 2.0. Essa nova internet não é apenas uma tecnologia que permite 

um melhor acesso à informação, ela emancipa um usuário de simples espectator ou aquele que vê, lê, 

assiste conteúdos, para um operator, um sujeito capaz de (re)construir intersubjetividades, pois 

conectado, em processo de navegação, esse ser social cria, produz e transmite conteúdo informativo. 

Considerada uma tecnologia social, a internet permite que indivíduos com interesses similares possam 

reconfigurar sociabilidades nesse espaço chamado virtual (Giddens, 2008). A web 2.0 é capaz de 

suportar uma quantidade excecional de fotografias, vídeos, áudios, textos em interligações, e a invenção 

de aparatos tecnológicos que gravam e fotografam facilmente, como os smartphones, possibilitou que 

os cidadãos comuns se tornassem produtores de conteúdo e utilizassem plataformas para divulgar suas 

produções. Surgiram os média alternativos de conteúdo político, como os blogs de jornalistas 

independentes, ou as páginas virtuais de movimentos sociais que eram ignorados pelos média 

tradicionais, ou ainda de representantes de sindicatos, de categorias (como os motoristas de camião, 
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por exemplo) que divulgam o conteúdo que melhor lhes convém, sem os filtros da imprensa. Com seus 

canais de vídeo em plataformas como o Youtube e o Vimeo, as suas páginas institucionais ou pessoais, 

em redes sociais, como Facebook e Instagram, os produtores de conteúdo independente agregam 

milhares de seguidores que acompanham o que é produzido. A convergência entre diferentes formas de 

comunicar criou outras possibilidades de vivenciar os acontecimentos políticos e deu voz a novos atores, 

ampliando assim a arena política.  

Ao problematizar a influência da internet em diversos âmbitos sociais, Giddens (2008) já 

acentuava o forte impacto que os média alternativos teriam sobre os média tradicionais, mas ele analisa 

a utópica ideia de diversos estudiosos que acreditaram, no início dos anos 2000, que a internet permitiria 

rápidos avanços de conscientização e transformaria a sociedade. O autor apontou que a transformação 

tem sido lenta e não tem alcançado a todos. Há dificuldade de acesso de pessoas de baixa renda às 

novas plataformas, principalmente em países subdesenvolvidos. Há uma falta de capacitação mínima 

que possibilite ao cidadão comum a utilização das novas tecnologias, para que ele possa transformar-se 

em produtor de conteúdo, e também há restrições de uma formação intelectual que permita um exercício 

consciente da cidadania nos espaços virtuais, e que o conteúdo produzido pelo cidadão comum tenha 

relevância para o social.  

Mas era percetível que a internet demonstrava ser, potencialmente, um ambiente que permite 

mudanças nas relações de poder. E atualmente já é possível vislumbrar alguns resultados tanto na 

política quanto no jornalismo, que revelam o surgimento de uma nova arena na esfera pública.   

A criação de veículos de comunicação que propagam um jornalismo mais independente tornou-

se uma realidade no ciberespaço. São veículos que não dependem de publicidade para se manter, 

porque sobrevivem do pagamento de taxas de assinaturas. Um exemplo é o jornal brasileiro Nexo66, 

criado em novembro de 2015 por um jornalista, Conrado Corsalette, uma antropóloga, Paula Miraglia e 

uma engenheira e doutora em economia, Renata Rizzi. Atualmente o jornal possui uma equipa de 30 

profissionais, entre jornalistas, editores, fotojornalistas, colunistas, diagramadores, especialistas em 

estatísticas e ciências sociais. O Nexo afirma-se como uma plataforma de informação independente, sem 

ligação com grupos e setores políticos e financeiros da sociedade, segundo Corsalette67. Mediante um 

valor acessível mensal (cerca de três euros), os seus assinantes têm acesso aos conteúdos exclusivos 

do veículo. Mas quem não assina o Nexo pode ter acesso gratuito a três reportagens mensais completas 

e também aos resumos postados nas redes sociais. Sem as amarras publicitárias, os jornalistas gozam 

                                                           
66 Fonte Nexo Jornal. Retirado de https://www.nexojornal.com.br/sobre/Sobre-o-Nexo 
67 Entrevista de Conrado Corsalette. Retirado de https://www.portaldosjornalistas.com.br/jornalista/conrado-corsalette/ 

https://www.nexojornal.com.br/sobre/Sobre-o-Nexo
https://www.portaldosjornalistas.com.br/jornalista/conrado-corsalette/
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de maior liberdade para produzir suas notícias. Na rede social Facebook a página do Nexo tem 450 mil 

seguidores68. Na plataforma Youtube o canal do jornal tem 284 mil inscritos. Mas há conteúdos com 

mais de 1,2 milhões de visualizações. Em 2018 ele foi integrado ao The Trust Project69, um consórcio 

global de organizações de média que pretende difundir uma informação mais isenta e confiável.  

O The Trust Project foi criado em 2014 no curso de ética do departamento de jornalismo da 

Santa Clara University, em Silicon Valley, mas efetivamente começou a atuar como um consórcio em 

2017, integrando uma rede de veículos vinculados ao projeto. Na sua página virtual consta que a meta 

do projeto é a de combater a desinformação global e o seu lema é a informação com responsabilidade 

social, integridade e transparência. Os veículos de comunicação que integram o projeto assinam um 

termo de que estão dispostos a desenvolver padrões de transparência, comprometem-se a utilizar fontes 

confiáveis, a fazer coberturas abrangentes e a serem avaliados através de um protocolo de credibilidade. 

O projeto divulga que trabalha em rede para restaurar a credibilidade nas notícias e congregava, em 

março de 2020, 126 veículos informativos, com mais de 300 milhões de leitores em todo o mundo. 

Entre eles El País, na Espanha, The Economist, na Inglaterra, Deutsche Presse-Agentur, na Alemanha, 

The Washington Post, nos EUA, La Repubblica, na Itália. Em 2019 o The Trust Project se transformou 

numa instituição sem fins lucrativos. No Brasil o projeto está vinculado a UNESP (Universidade Estadual 

Paulista) e ao PROJOR (Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo).   

A internet (…) de alguma forma, reduz a desigualdade no jogo entre ex-produtores e 

consumidores de conhecimento e bens, entre aqueles que tinham acesso exclusivo ao espaço 

público e aqueles que eram 'uma massa de observadores' e entre aqueles em posições de poder 

político e aqueles a quem eles estão a representar. (Santos, 2011, p. 19)  

A nova arena política desencadeou um movimento em que as questões não solucionadas pelos 

governos se tornaram muito mais presentes, constantes e atualizadas, na velocidade que a internet 

permite e impõe. Outras realidades foram construídas a partir de discursos heterogéneos. Há jornalistas 

que fazem as suas investigações sobre determinados assuntos políticos preservando as suas fontes, que 

lhes transmitem provas. As câmaras de vídeo mais discretas também permitiram ao jornalismo 

investigativo apresentar provas contundentes contra uma política viciada e viciosa e também em 

situações de uma imprensa tradicional muito comprometida com os grupos poderosos. O The Trust 

Project aceita analisar contribuições de jornalistas independentes e após verificação e análise das fontes, 

                                                           
68 Dados em março de 2020. 
69 Fonte The Trust Project. Ver https://thetrustproject.org/ 

https://thetrustproject.org/
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de documentos e em caso de denúncias, das provas, incluir a contribuição e divulgá-la na rede, para que 

os veículos integrantes, se o quiserem, possam ter acesso.  

A nova arena de ações políticas funciona também por iniciativa de cidadãos politizados sem 

vínculos com os políticos profissionais. São novos atores organizados em instituições não-governamentais 

e nos movimentos sociais, que conseguem interferir em políticas públicas de Estados. Instituições que 

passaram a ter visibilidade nos média tradicionais depois de alcançarem o sucesso em plataformas 

alternativas. As suas estratégias de ação nasceram baseadas no voluntariado, nas doações dos cidadãos 

anónimos e na interconexão comunicacional que a internet permite. Há instituições que defendem os 

direitos humanos, como o exemplo da Anistia Internacional, com sede em Londres, que atualmente 

possui atuação em 216 países e congrega mais de sete milhões de pessoas70; há instituições que cuidam 

da preservação da natureza, com ações de intervenção contra grupos financeiros que exploram 

desordenadamente os recursos naturais, como o grupo Greenpeace71, com sede em Amsterdão, que tem 

milhares de voluntários espalhados pelo planeta, prontos a participarem de operações estratégicas na 

defesa ecológica.  

Os exemplos de cidadania planetária organizada demonstram que cresce a parcela da população 

que está aprendendo a requerer o poder quando percebe que este não está sendo usado com 

inteligência, sabedoria e benevolência ao social. Uma política não profissional, com um impacto social 

considerável, em função do alcance social, através da virtualidade, mas com o aval do protagonismo dos 

políticos não profissionais. Os cidadãos politizados reforçam o caráter político do ser social, reduzindo o 

peso de uma política local de um único país à responsabilidade de pensar questões de ordem mundial. 

Esse cidadão político, mobilizado pela internet, em conjunto com outros cidadãos que pensam de forma 

parecida, gera movimentos nos média alternativos que acabam por ampliar a voz e a imagem destes 

novos atores em veículos mais tradicionais. A relação do local com o global e vice-versa tornou-se 

constante e muito mais próxima, mais pelas afinidades dos usuários da rede do que pelas diferenças 

entre os cidadãos das nações. Destacaremos dois exemplos de forma resumida só para ilustrar a força 

destes novos atores.  

A ativista paquistanesa Malala Yousafzai tornou-se a mais jovem pessoa a ganhar um Prémio 

Nobel da Paz em 2014, aos 17 anos, pela sua luta pela educação das meninas do seu país. Em 2008, 

com apenas 11 anos, a menina começou a denunciar através de um blog a perseguição dos militantes 

do grupo Talibã (que controla a religiosidade em países muçulmanos) àqueles que descumpriam a norma 

                                                           
70 Fonte Amnesty International. Ver https://www.amnesty.org/es/who-we-are/ 
71 Fonte Greenpeace. Ver https://www.greenpeace.org/brasil/participe/voluntario/  

https://www.amnesty.org/es/who-we-are/
https://www.greenpeace.org/brasil/participe/voluntario/
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de fecharem as escolas dedicadas a educação das meninas. O seu pai tinha uma escola e sempre 

incentivou Malala a estudar. Os relatos da menina ganharam cada vez maior audiência e ela passou a 

ser conhecida fora do território paquistanês. Malala sofreu um atentado, sobreviveu, recebeu asilo político 

na Inglaterra, criou uma ONG, discursou na ONU, Organização das Nações Unidas e em 2018 foi visitar 

o seu país, onde teve, na agenda, encontros políticos, inclusive com o primeiro ministro paquistanês para 

conversar sobre a educação das crianças e adolescentes72. 

A estudante sueca Greta Thunberg foi indicada para o Nobel da Paz em 2019 pelo seu ativismo 

ambiental. Em agosto de 2018 iniciou, através de redes sociais, um movimento por menos emissão de 

carbono na atmosfera, pela defesa dos animais, pelo direito das crianças por um planeta sustentável e 

por medidas governamentais que reduzam os efeitos do aquecimento global. As postagens de Greta 

passaram a ser seguidas por milhares de pessoas, comentadas e tornaram-se virais (repercutiram de 

forma exponencial). A jovem ganhou audiência em escala mundial. A adolescente, então com 15 anos, 

manifestava-se em frente ao Parlamento sueco. Durante a Cúpula do Clima, Greta falou para 

representantes de 60 países. O seu ativismo gerou respostas dos políticos tradicionais, muitos em 

desacordo com as ideias da jovem, mas isso só reforçou o apoio popular de Greta73. 

Esses dois exemplos de atores que extrapolaram a sua influência local e passaram dos média 

alternativos aos média tradicionais, em nível global, pela repercussão das suas publicações e das suas 

ações, reforçam a ideia de que novas arenas políticas crescem em função do protagonismo evidenciado 

pelas oportunidades sem precedentes que um ambiente de interconectividade muito maior possibilita, 

como observa Santos (2011, p. 14). Para Rémond (2003), as fronteiras que delimitam o campo do 

político não são eternas, variam ao longo da história, mas atualmente são tantas as atribuições do Estado 

em sociedades democráticas, que ele avalia que o universo político está em expansão. Os temas para 

manifestações, enquanto ato político, contra a política, têm ganhado o senso comum. A contestação 

torna então a política responsável por tudo e o discurso vigente é de que ela, a política profissional, deixa 

a desejar numa sociedade.  

O crescimento da ideia de uma cidadania planetária, por lutas reivindicatórias humanísticas, 

coloca em questão a existência dos políticos locais, com a sua zona de atuação tão pequena, localizados 

nos seus redutos partidários, suas alianças mediadas por ideologias duvidosas, tão centrados nos seus 

próprios interesses. A política local muitas vezes é abalroada pela política global. Essa política sem 

                                                           
72 Fonte jornal El País. Retirado de https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/29/internacional/1522306658_402135.html 
73 Fonte Revista Super interessante. Retirado de https://super.abril.com.br/sociedade/quem-e-greta-thunberg-e-o-que-ela-representa/ 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/29/internacional/1522306658_402135.html
https://super.abril.com.br/sociedade/quem-e-greta-thunberg-e-o-que-ela-representa/
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demarcações de territórios, de interesse comum a todos, tem crescido, e a localizada tem sido cada vez 

mais rechaçada.  

Mas em função do jogo de forças que sempre existiu entre os média tradicionais e os partidos 

políticos de pouca expressividade, há também os políticos profissionais que aprenderam a utilizar os 

média alternativos para ter um espaço de diálogo social sem a intermediação da imprensa e dos veículos 

de rádio e TV aberta. Partidos e políticos de pouca expressividade, que souberam utilizar-se das vantagens 

dos novos média, conseguiram alterar o jogo político, independentemente da imprensa e das pesquisas 

de opinião pública. O atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é um exemplo de político que soube 

capitalizar novos eleitores através das redes sociais. Até dois anos antes de se tornar presidenciável, em 

2016, ele não tinha qualquer expressão no cenário político nacional que pudesse demonstrar 

potencialmente que poderia ganhar uma eleição para presidir o país. Deputado federal por sete 

mandatos, de 1991 a 2018, Bolsonaro tinha um eleitorado fiel entre os militares, principalmente os 

reformados, mas nada que indicasse que ele era forte o suficiente para se tornar presidente sem um 

vínculo com algum grande partido.  

Bolsonaro anunciou na sua página pessoal do Facebook74, em 17 de outubro de 2016, que estava 

a ampliar a sua comunicação direta com o eleitorado através de uma página na internet, um blog, um 

perfil no Twitter e no Instagram, um canal no Youtube e que usaria os aplicativos WhatsApp e Snapchat. 

A sua produção consistiu basicamente em vídeos gravados direto do telemóvel, sem edição, frases e 

declarações polémicas e suas lives (entradas em direto) com hora pré-determinada. O político tem um 

discurso de direita radical e conservadora e, através de uma estratégia de comunicação voltada para os 

média alternativos, Bolsonaro conseguiu adesão de parte da opinião pública. Em agosto de 2017, as 

pesquisas eleitorais75 apontavam o candidato com percentuais de 16% a 19% de intenções de voto76, uma 

quantidade muito maior do que políticos que já haviam se candidatado em eleições anteriores com muito 

mais expressividade pública, como Marina Silva, que foi ministra do Governo Lula da Silva e Ciro Gomes, 

que também foi ministro e governador do Estado do Ceará. Em agosto de 2018, quando oficializou a sua 

candidatura por um partido pequeno, o PSL, Partido Social Liberal, Bolsonaro recebeu no horário eleitoral 

gratuito apenas oito segundos de propaganda eleitoral nas emissoras de televisão. Ele intensificou sua 

comunicação pelos média alternativos77, não participou em debates realizados pelas emissoras mais 

                                                           
74 Fonte Facebook de Jair Bolsonaro. Retirado de https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/photos/nossas-outras-redes-sociais-twitter-
jairbolsonaro-instagram-jairmessiasbolsonaro/706059969542992/ 
75 Fonte BBC. Retirado de https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45778959 
76 Fonte revista Exame. Retirado de https://exame.abril.com.br/brasil/ibope-lula-e-bolsonaro-liderariam-eleicao-presidencial-em-2018/ 
77 Fonte BBC. Retirado de https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42231485 

https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/photos/nossas-outras-redes-sociais-twitter-jairbolsonaro-instagram-jairmessiasbolsonaro/706059969542992/
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/photos/nossas-outras-redes-sociais-twitter-jairbolsonaro-instagram-jairmessiasbolsonaro/706059969542992/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45778959
https://exame.abril.com.br/brasil/ibope-lula-e-bolsonaro-liderariam-eleicao-presidencial-em-2018/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42231485
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importantes do Brasil e acabou por vencer as eleições em 2018, com a aprovação de 55,63% dos 

eleitores, o que significa dizer que ele teve mais de 57 milhões de votos nas urnas.  

Como presidente, Jair Bolsonaro continua a comunicar recorrendo muito mais a vídeos e 

declarações nas redes sociais do que aos média tradicionais. E é também através das redes sociais que 

Bolsonaro é considerado um presidente sem o perfil de estadista, sem a diplomacia e a educação que o 

cargo exige. Por ocasião do consenso mundial de isolamento social necessário no início da crise da 

Covid-19, a pandemia da coronavírus, o presidente do Brasil teve diversas restrições de postagens nas 

suas redes sociais. As administrações do Facebook, do Instagram e do Twitter apagaram alguns 

conteúdos postados por Bolsonaro, acusando-o de desinformação, e de que ele colocava em risco a 

população com suas declarações contradizendo a OMS (Organização Mundial de Saúde )78. No dia 8 de 

julho de 2020, a empresa de Mark Zuckerberg anunciou a remoção de uma rede de contas, páginas de 

grupos e de criação de notícias, com conteúdos falsos e desinformação, principalmente sobre a Covid-

19, relacionados aos funcionários de gabinete e aos filhos de Bolsonaro79. A investigação para a remoção 

de 14 páginas de conteúdo e 35 contas pessoais na rede social foi realizada pela DFRLab (Atlantic 

Council’s Digital Forensic Research Lab.) 

A internet que permitiu pluralidade de vozes e criação de novas arenas na esfera pública, 

também deu voz aos atores de movimentos conservadores, de preconceitos de toda a ordem e aos 

criadores de conteúdos falsos, cujas informações erradas têm o objetivo de confundir ou manipular o 

cidadão, as fake news. O mundo acompanha o crescimento de uma política constituída em bolhas, cujo 

discurso extremista está colocando em risco algumas vitórias de igualdade, liberdade e fraternidade. Há 

ainda a utilização de software robô que influencia a opinião pública quando replica informações falsas. 

Na esfera política, o poder tem sido um elemento de constante fluidez.    

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que funciona em 

cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado 

como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. (Foucault, 1984, p. 184) 

O poder perpassa todas as relações sociais e a imprensa também detém uma parcela desse 

“quarto” poder que compõe a esfera pública, mas como perdeu parte da sua credibilidade e do seu 

poder simbólico, que não é algo simples de recuperar, o jornalismo também está em processo de 

readaptação a estas novas arenas políticas. No Brasil, por exemplo, os profissionais da imprensa estão 

a conviver, cada vez mais, com situações em que a legitimidade institucional da atividade é questionada.   

                                                           
78 Fonte BBC. Retirado de https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52101240  
79 Fonte Tecmundo. Retirado de https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/155040-entenda-facebook-relacionou-fake-news-familia-bolsonaro.htm 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52101240
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Em 3 de maio de 2020, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, durante a cobertura de uma 

manifestação de populares aliados do presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, na Praça dos Três Poderes, 

os fotojornalistas Dida Sampaio, do jornal O Estado de São Paulo e Orlando Brito, da Agência Obritonews 

(entrevistado para esta investigação), foram agredidos pelos manifestantes. Sampaio foi derrubado de 

uma pequena escada que usava para ter acesso a um ângulo melhor durante a cobertura, e ao cair, 

recebeu um soco no estômago e pontapés dos populares. Brito foi empurrado e recebeu também 

agressões verbais. A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) publicou uma nota de 

repúdio às agressões sofridas pelos profissionais de imprensa, na qual afirmava que Bolsonaro tinha 

responsabilidade sobre a forma como a imprensa tinha sido tratada pelos cidadãos que o apoiavam80. 

Segundo a nota da Abraji, Orlando Brito declarou que qualquer pessoa com câmara profissional e 

credencial de imprensa estava a ser atacada verbalmente e com empurrões. Também na página virtual 

Os Divergentes81, Brito publicou o que aconteceu no episódio e o almoço que teve com Bolsonaro, a 

convite do presidente para esclarecer o que houve. Disse que foi chamado de “mídia lixo”, um termo 

que Bolsonaro usa nas suas redes sociais. O fotojornalista Ueslei Marcelino, que fazia a cobertura para 

a Reuters, conseguiu fotografar parte da agressão que aconteceu com Sampaio e com Brito.   

 

Figura 27: Agressão sofrida pelo fotojornalista Dida Sampaio, fotos de Ueslei Marcelino 

Além deles, outros profissionais que estavam a trabalhar só conseguiram sair do local da 

cobertura com a ajuda de escolta policial. No dia 5 de maio, dois dias depois da agressão aos 

fotojornalistas, o próprio presidente do Brasil foi indelicado durante uma conferência de imprensa e de 

forma ríspida disse a um repórter do jornal Folha de São Paulo para “calar a boca”82. A cena foi 

reproduzida nas emissoras de televisão e a esfera pública manifestou-se em desacordo relativamente ao 

comportamento do presidente, através de representantes de instituições públicas e da sociedade civil, 

como a Ordem dos Advogados, associações de classes, os partidos políticos, os presidentes do Senado 

                                                           
80 Fonte Abraji. Retiradode  https://abraji.org.br/agressoes-a-jornalistas-sao-resultado-da-postura-de-bolsonaro 
81 Fonte Os Divergentes, retirado de https://osdivergentes.com.br/orlando-brito/conversa-com-jair-bolsonaro-por-orlando-brito/ 
82 Fonte Folha de São Paulo. Retirado de  https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/bolsonaro-manda-reporteres-calarem-a-boca-ataca-a-folha-e-
nega-interferencia-na-pf.shtml 

https://abraji.org.br/agressoes-a-jornalistas-sao-resultado-da-postura-de-bolsonaro
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e Câmara Federal. No início da pandemia da Covid-19, o Brasil começou a assistir, mesmo com todas 

as diretrizes da OMS sobre distanciamento entre as pessoas, a atos de Bolsonaro em contradição com 

a indicação de isolamento social, incentivando a população a abandonar a quarentena e mais, declarando 

que tanto a imprensa quanto os governos estaduais e municipais estavam equivocados sobre a 

pandemia. A atitude do representante do governo federal incentivou muitos daqueles que o apoiavam a 

fazer manifestações, em aglomerações e ignorar as medidas de precaução à disseminação do 

coronavírus. Bolsonaro também foi acusado de incentivar manifestações pela volta da ditadura, 

fechamento do Congresso Nacional, destituição do Tribunal Superior de Justiça, entre outros atos 

condenados pela Constituição da República do Brasil e uma investigação foi iniciada pela Polícia Federal, 

a pedido de um juiz da Suprema Corte Federal.     

Na editoria política, a cobertura fotográfica está envolvida em todos estes aspetos que analisamos 

até ao momento, com destaque para a notoriedade da personagem política e das forças simbólicas do 

jogo de poder, que estabelecem regras pertinentes aos espaços que a personagem política detém. Neste 

jogo de poder, muitas vezes, o que não pode ser dito em palavras é mostrado por meio das fotografias 

produzidas nos eventos a que a imprensa tem acesso. E a notícia constitui-se de um discurso textual que 

não necessariamente dialoga com o discurso visual. 

  

4.7. A notícia como causa primeira da fotografia de imprensa 

A fotografia de imprensa, como evidência e como constatação da experiência, ao fazer parte de 

acervos de importância histórica, tem relevância sociológica indiscutível. Mas ela não age sozinha. A 

fotografia é um dos elementos de uma narrativa que passa a existir quando é publicada por veículos de 

comunicação. O valor e as narrativas da fotografia de imprensa são agregados ao valor e às narrativas 

do texto, e juntos estabelecem um recorte da realidade e transformam-no num facto noticiável. Mas de 

que forma uma fotografia espontânea do corpo-imagem é valorada no contexto de um acontecimento 

digno de se transformar em notícia? Para obtermos uma resposta para essa questão tão complexa, é 

imperativo situar teoricamente os aspetos, já identificados por estudiosos, que podem interferir nas 

tomadas de decisão profissional e elucidar as etapas que são vivenciadas numa redação de jornal durante 

a seleção dos acontecimentos reais e, assim, numa adaptação dos valores-notícia já definidos pela Teoria 

do Jornalismo, apontar os possíveis critérios de escolhas profissionais na valoração de um flagrante 

fotográfico na editoria política.  

Na complexidade de definição do que conhecemos como notícia, percebemos que não há 

consenso, há diversos conceitos, mas nenhum deles é reconhecido como o definitivo. Desta forma vamos 
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assumir em Traquina (2002) questões importantes acerca da definição do relato noticioso. Toda a notícia 

é uma construção narrativa de acontecimentos, de eventos, de estórias, que é publicada por uma fonte 

emissora, divulgada por um canal de transmissão e acolhida por um meio recetor, com características 

muito diversas. Uma notícia pode preencher diversas páginas de um periódico, na forma de uma grande 

reportagem, ou conter apenas algumas poucas linhas, como uma nota divulgada num semanário, que 

mal responde a algumas perguntas do lead, a estrutura básica de composição num texto informativo: 

quem fez o quê, onde, quando e como aconteceu o facto. Mas a estrutura da emissão à receção é 

sempre a mesma: a fonte emissora é um grupo de técnicos que formam a redação do periódico, o meio 

recetor é o público que lê o periódico, e o canal de transmissão o próprio veículo de comunicação.  

Foi no mesmo período da invenção da fotografia que o jornalismo vivenciou grandes 

transformações. O jornalismo como o conhecemos na atualidade é fruto de um movimento que visava 

separar os relatos opinativos dos relatos informativos, entre os anos de 1830-1840, com o aparecimento 

de veículos como o The sun, nos EUA, Presse em França, com um novo conceito de notícia que privilegia 

a utilidade, a atualidade, a informação, e não a propaganda partidária, com separação entre factos e 

opiniões. Denominado penny press, por ter custo baixo, esse tipo de veículos tornou o jornalismo diário 

bastante acessível a uma parcela significativa da sociedade.  

As agências de notícias surgiram do movimento que defendia esse novo jornalismo. A Havas, 

em França, em 1832, a Associated Press nos EUA em 1844, a Reuters em Inglaterra em 1858, 

relacionadas ao movimento científico que a sociedade da época vivenciava: 

O surgimento deste novo jornalismo não ocorre de forma isolada e divorciada do contexto social 

e intelectual (…) Assim, é no século XIX, em que o positivismo é reinante, que todo o esforço 

intelectual, tanto na ciência como na filosofia como ainda, mais tarde, na sociologia e noutras 

disciplinas, ambiciona atingir a perfeição de um novo invento, invento esse que parecia ser o 

espelho há muito desejado, cujas imagens eram reproduzíveis, cuja autoridade era incontestável: 

a máquina fotográfica. (Traquina, 2002, p. 36)     

Ao analisar textos da época, o autor avalia que o realismo fotográfico se tornou “um farol 

orientador da prática jornalística” (Traquina, 2002, p. 36), cujo exemplo de uma máquina que reproduz 

fielmente o que vê, assim deveria ser o repórter, uma figura encoberta de um certo romantismo e 

misticismo, com ares de detetive, que investigava e caçava de forma hábil os factos, montando as peças 

de um quebra-cabeças, para apresentá-los da forma o mais isenta possível ao público. O repórter deveria 

“observar” o mundo pelas “lentes” da realidade, assim, tais palavras exprimiam o sentimento do quão 

realistas as notícias do jornal deveriam ser, com fidedignidade fotográfica à vida real (Traquina, 2002, p. 

37). 
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Nos anos de 1920 uma palavra foi concebida quase como um misto de método e ideologia no 

jornalismo: objetividade. A primeira teoria que explicava por que as notícias são como são foi chamada 

de Teoria do Espelho e vigorou por muito tempo, pois dizia que o jornalismo apenas relatava o quotidiano 

como ele se apresentava e o jornalista observava e construía o relato com objetividade. Para Sousa, essa 

teoria foi desconstruída pelos teóricos, entretanto deixou traços bem presentes no imaginário profissional, 

quando:  

(…) as notícias são perspetivadas como espelho da realidade, já que, de acordo com as normas 

e técnicas profissionais, os jornalistas, vistos como observadores neutros (ao contrário do que a 

fenomenologia ensina), apenas reproduziriam os acontecimentos e as ideias sob a forma de 

notícias. As notícias seriam, então, discursos centrados no referente. (Sousa, 2000a, p. 15)  

A Sociologia dos Média estuda, dentre outras questões, os processos complexos da produção 

das notícias, na perspetiva de problematizar as interferências que os canais de transmissão de 

informações noticiosas possuem na construção da realidade social em que vivemos. Os estudos de 

produção de notícia, os Newsmaking Studies, fortalecidos na década de 1970, aprofundaram muitas 

teorias acerca do tema (Ramírez, 1997; Wolf, 1999; Sousa, 2001; Traquina, 2002; Mcquail, 2003). 

Logo, compreender a complexidade de tomadas de decisões dos fotojornalistas, de editores, nas 

escolhas dos espontâneos de políticos para figurarem em relatos noticiosos, é um grande desafio, 

tomando como referência os autores do jornalismo. Dois autores consultados, ao realizarem uma 

digressão sobre as teorias criadas para explicar por que as notícias são como são, Ramírez (1997) e 

Traquina (2002), situam a teoria do gatekeeper como a primeira da literatura académica que tenta 

explicar o jogo de forças que envolve a transformação de um acontecimento em notícia. O termo 

gatekeeper refere-se à pessoa que toma uma decisão numa sequência de decisões. Nesta teoria, 

avançada em 1950 por David Manning White, o processo de produção da informação é concebido como 

uma série de escolhas, onde o fluxo de acontecimentos passa por diversos gates, os portões, que são as 

áreas de decisão em relação às quais o jornalista vai escolher e decidir se um acontecimento vai ou não 

tornar-se uma notícia. Ao estudar os processos de decisão do jornalista na definição do que deve ou não 

ser noticiado, White (citado em Traquina, 2002) concluiu que o processo de seleção é pessoal e arbitrário, 

que as decisões do jornalista são subjetivas e dependentes de juízos de valor baseados no conjunto de 

experiências, atitudes e expetativas do gatekeeper, e, embora a teoria não cite as questões técnicas e 

tecnológicas da atividade de captação e publicação da fotografia de imprensa, todas as subjetividades 

que advêm do uso de um aparato mecânico em constante evolução precisam de ser equacionadas nas 

decisões dos fotojornalistas e editores, nos gates do processo fotográfico e nas incontingências de 
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cobertura da editoria política. As conclusões de White eram importantes, foram parcialmente refutadas 

depois, pois colocavam sobre o indivíduo, o jornalista, toda a responsabilidade das escolhas e, segundo 

Traquina (1993, 2002), o jornalismo constitui uma atividade profissional de grande dificuldade e 

complexidade, por este motivo é alvo fácil de críticas:  

Os jornalistas são frequentemente obrigados a elaborar a notícia, escrever a “estória”, em 

situações de grande incerteza, com falta de elementos, confrontados com terríveis limitações 

temporais, pressionados pela concorrência com outros órgãos de informação. Ainda mais, 

precisam de selecionar certos acontecimentos dentro duma avalanche de múltiplos 

acontecimentos, fazendo escolhas quase imediatas, sem grande tempo para refletir sobre o 

significado e o alcance histórico do que acaba de acontecer e que “precisa” de ser informado 

imediatamente. (Traquina, 1993, p. 12)  

Sempre que esta tese referenciar uma teoria direcionada ao jornalismo, estamos a incluí-la ao 

fotojornalismo e a ampliá-la, no contexto da foto única e dos discursos da técnica, da perícia e do credível, 

inerentes ao espontâneo. Outras tantas teorias83 demonstraram que existem os filtros dos produtores de 

notícia e que há questões subjetivas que interferem na complexidade da feitura de uma notícia. No 

fotojornalismo, Sousa (2000a, 2002) especifica que questões técnicas e tecnológicas podem ser bem 

subjetivas, como o domínio do equipamento por parte do profissional. No capítulo três desta tese, 

demonstramos com os relatos das fontes primárias consultadas, como as decisões de uso do motor 

drive, por exemplo, foram determinantes para os fotojornalistas Orlando Brito e Michel Filho, na 

realização das sequências que realizaram e pelas quais foram premiados. Nas tomadas de decisão da 

captação de um corpo-imagem, um determinado ponto de vista no recorte, na perspetiva, na 

composição, como, por exemplo, no uso de um contra-picado no retrato de um político pouco expressivo, 

que o mostra de baixo para cima e aumenta as  dimensões do seu corpo no quadro da imagem, pode 

interferir no produto fotografia de imprensa no complexo noticioso, pois pode influenciar na perceção do 

leitor sobre a importância da personagem no contexto, o que corrobora a teoria do gatekeeper.  

A valorização da foto única como discurso do credível, se a imagem é produzida por um 

fotojornalista de renome e publicada numa newsmagazine internacional, que fortalece a cultura do 

jornalismo factual, também pode ser analisada sob essa ótica. Enquanto conhecimento da categoria de 

fotojornalistas, os aspetos de composição, o domínio do equipamento e das suas possibilidades, como 

a captação do inconsciente ótico, ou o uso da fotografia sequencial, estão inseridos no arcabouço que 

só um profissional da área domina completamente. Mas a teoria do gatekeeper sozinha é insuficiente 

                                                           
83 Ver as Teorias da Ação Pessoal, a Teoria Organizacional, as Teorias de Ação Política, as Teorias Construtivistas, a Teoria Estruturalista e a Teoria 
Interacionista, em Sousa (2001); Wolf (1999); Traquina (2002); Mcquail (2003). 
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para explicar toda a complexidade do uso do espontâneo e dos discursos que o firmaram como base dos 

géneros fotojornalísticos do factual. Entretanto, quando Erich Salomon e Henri Cartier-Bresson iniciaram 

as suas carreiras, quando colocaram as suas marcas na história do fotojornalismo, a cultura de um 

jornalismo espelho do real ainda era muito forte.  

A teoria do gatekeeper ajuda-nos a compreender a força do discurso do espontâneo, a equacionar 

a influência que as decisões subjetivas dos profissionais têm na deontologia do campo fotojornalístico, 

e, evidente, a compreender a valorização de fotojornalistas como Salomon e Bresson, com formação 

académica diversificada, com visões sociológicas ampliadas, que tinham sido presas, que continham na 

sua história a perceção do poder que advém do campo político e do papel que eles mesmo tinham, 

enquanto produtores de conteúdo imagético numa profissão que interfere no campo social. Eles 

destacavam-se com as suas fotos e mais, com o seu legado, com as obras que publicaram, com o facto 

de serem da área da imagem, entretanto, por terem atitudes pró-ativas, num período em que os 

fotojornalistas eram pouco valorizados (Freund, 1993; Roberts, 2008; Mraz, 2018), pois deixaram obras 

importantes, publicaram com liberdade, criaram conceitos, não tinham amarras ideológicas a veículos 

específicos. As tomadas de decisão desses dois profissionais colaboraram, de forma incisiva, para a 

valorização da foto única enquanto discurso, nos anos de 1930 e 1950, não contestadas mesmo com a 

chegada do motor drive e com o crescimento da prática da fotografia sequencial, que destitui o 

espontâneo do campo da expertise e do acaso fotográfico.   

A partir dos anos 1970, a objetividade e a parcialidade jornalística foram reposicionadas na 

perspetiva subjetiva da narrativa humana, no jogo de forças dos discursos. São várias teorias advindas 

de ideologias diferentes, com estudos e conclusões, algumas que se complementam e outras que 

divergem, mas que deixam claro que a atividade jornalística atua sob forte pressão política, social, 

económica e organizacional, além das subjetividades do próprio sujeito, o jornalista. Também 

argumentam que as notícias são o resultado de processos complexos de interação social entre agentes 

sociais: os jornalistas e as fontes de informação; os jornalistas e a sociedade; os membros da 

comunidade profissional, dentro e fora da sua organização. Reconhecem os constrangimentos 

profissionais dentro da estrutura organizacional, mas também valorizam os aspetos da cultura 

jornalística, nomeadamente a estrutura dos valores-notícia dos jornalistas, a ideologia dos membros da 

comunidade e as rotinas e procedimentos que os profissionais utilizam para dar andamento ao seu 

trabalho. Muitas foram as teorias que tentaram explicar o que era, como se constituíam as notícias e 

como os profissionais envolvidos eram influenciados e influenciavam as etapas de construção da notícia. 

As rotinas produtivas, os mapas culturais de significados de cada jornalista, as conexões que a atividade 
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tem com as dimensões trans-organizacionais, que são capazes de gerar escolhas, atitudes, invisibilidades 

e silenciamentos dos jornalistas na construção do relato de um evento noticioso. Cada teoria trouxe novos 

elementos, algumas derrubaram aspetos de outras, e tais aspetos prevaleciam por um tempo, até à sua 

desconstrução. Mas os teóricos concordam que notícia não é algo fácil de conceituar e há muitos aspetos 

que precisam de ser analisados quando a notícia é o objeto de estudo. Duas certezas os especialistas 

têm: a notícia é o principal produto do jornalismo contemporâneo e ela não é ficção, isto é, os 

acontecimentos ou as personagens das notícias não são invenções dos jornalistas. Da mesma lógica, 

podemos supor que a imagem é o principal produto do fotojornalismo e ela não é uma encenação do 

fotojornalista. E, neste ponto, não entramos filosoficamente no mérito das discussões sobre o 

inconsciente ótico, que é uma imagem que existe, enquanto produto visível, resultado de uma captação 

sequencial, entretanto pode revelar uma figuração de corpo impercetível aos olhos, mas, como imagem, 

a figuração de corpo manifesta-se no registo captado pelo filme ou pelo CCD, pela possibilidade mecânica 

de captação de frações de segundos, e esse corpo-imagem pode ser publicado e atuar, enquanto 

mensagem não-verbal, no aspeto credível contido no relato noticioso publicado.  

A transgressão da fronteira entre realidade e ficção é um dos maiores pecados da profissão de 

jornalista, afirma Nelson Traquina, mas não há uma teoria do jornalismo que avalie as questões 

deontológicas de uma imagem que existe sem que o olho perceba ou sem que o gesto seja efetivo, ou 

seja, um gesto não acabado, um continuum. Esse gesto que existiu em movimento contínuo justifica 

uma fotografia de imprensa ser considerada credível e verdadeira dentro do relato noticioso? Para o 

discurso do espontâneo, sim, e é ele que fortalece a foto única.  

Nelson Traquina (2002) é um autor que afirma a importância da veracidade dos acontecimentos 

e das personagens nas notícias: 

No entanto, dever-se-ia acrescentar rapidamente que, muitas vezes, essa “realidade” é contada 

como uma telenovela, e aparece quase sempre fragmentada em acontecimentos perante a qual 

os jornalistas sentem como primeira obrigação dar respostas através de notícias, rigorosas e se 

possível confirmadas, o mais rápido possível, confrontados com a tirania do fator tempo. 

(Traquina, 2002, p. 10)  

Segundo o autor, não há respostas fechadas para temas como notícia, valores-notícia e para o 

próprio jornalismo. O jornalismo aponta para “uma realidade bastante seletiva, construída através dos 

óculos dos profissionais do campo jornalístico, que reivindicam o monopólio de um saber, a definição e 

a construção de notícias” (Traquina, 2002, p. 209).  
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A ideologia jornalística e a sociedade fornecem igualmente um ethos que define para os membros 

da comunidade jornalística que o seu papel social é o de informar os cidadãos e proteger a sociedade 

de eventuais abusos do poder, ou seja, toda uma conceptualização de jornalismo enquanto 

“contrapoder” (Traquina, 2002, p. 127). O ethos jornalístico tem sido determinante na elaboração de 

toda uma mitologia que encobre a atividade, e que marca não só os próprios profissionais do campo 

jornalístico, como também tem sido projetado no imaginário coletivo da própria sociedade. 

Nesta tese, destacamos aspetos abordados por algumas teorias que nos interessa analisar em 

relação ao discurso do espontâneo na editoria de política: 1) na teoria interacionista, por exemplo, o 

argumento de que as notícias são um aliado das instituições legitimadas, pois “as fontes, em sua maioria, 

provêm sobretudo da estrutura do poder estabelecido, pelo que as notícias tendem a apoiar o status 

quo” (Traquina, 2002, p. 123) e quando o fotojornalismo destaca fotografias de políticos poderosos, 

conhecidos, de partidos fortes, líderes, porque são fontes que interagem de maneira usual com os 

profissionais, a fotografia de imprensa assume que a personagem é fonte confiável, credível; 2) na teoria 

do gatekeeper, do jogo de forças e nas tomadas de decisão que envolvem os processos de pré-edição, 

desde a captação do fotojornalista, com uso de lentes, de ângulos, de ponto de vista, na edição, com o 

uso de fotografias espontâneas de arquivos, utilizadas de forma descontextualizada, ou ainda na pós-

produção, nas escolhas de título, de legenda, da posição de uma determinada figuração de corpo na 

estrutura da página publicada, são processos decisórios que determinam, mais ou menos, a ênfase 

numa emoção ou num gestual da personagem ou de um político em detrimento de outro, publicado em 

pose; 3) na teoria sistémica84 de Niklas Luhmann, adaptada ao âmbito da comunicação social, que afirma 

que jornalistas são observadores de factos, de acontecimentos, e também da atividade de outros 

jornalistas. Assim também operam os jornais. Todos funcionam como observadores da realidade. Muito 

embora a notícia esteja fora do sistema, o jornal utiliza-se da sua própria observação. A tematização das 

notícias por áreas de interesse, por exemplo, que geram todos os dias diversas notícias sobre a economia, 

sobre o turismo, sobre questões policiais, segundo o autor, incentiva uma ideia de continuidade desta 

mesma tematização. Ela é recursiva, atua como um recurso discursivo útil para a manutenção do 

sistema, pois exige mais notícias daquela área. E a tematização também é um aspeto que interfere nos 

valores-notícia, pois é preciso preencher o espaço dedicado à política, mesmo que o facto não seja tão 

relevante naquele dia. O processo de escolha do que é ou não é informação, segundo Luhmann (2005), 

provoca a exclusão do que não é; e, por fim, 4) na teoria estruturalista, quando afirma que as notícias 

                                                           
84 Luhmann (2005) desenvolve sua teoria a partir de análises da biologia, da psicologia e da sociologia, entre outras áreas de pensamento, na qual um 
sistema é um conjunto de elementos conectados que operam em simultâneo. Para o autor um sistema social é autopoiético, fechado operacionalmente, 
capaz de produzir e reproduzir, por si mesmo, todos os elementos que o constituem. A comunicação social, como parte do sistema social, também tem o 
seu funcionamento sistêmico: comunicações geram comunicação, em autorreferência e heterorreferência. 
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são um produto social resultante de fatores que envolvem “mapas” culturais na seleção dos assuntos, 

na forma de tratamento do tema, e fortalece o sentido de valor-notícia do jornalista, que  estrutura o 

processo editorial pelos mapas de significados do profissional, do veículo, do poder económico por trás 

da informação (Traquina, 2002, p. 102).  

Neste estudo, portanto, acreditamos que é importante analisar esses “mapas” da cultura 

fotojornalística, partindo dos estudos sobre os critérios de noticiabilidade do jornalismo.  

 

4.8. Os critérios de noticiabilidade do jornalismo adaptados ao espontâneo 

A dimensão cultural da notícia é muito importante, segundo Nelson Traquina e ele utiliza um 

argumento do sociólogo norte-americano Michel Schudson, que diz que as notícias são produzidas por 

pessoas que operam, de forma inconsciente, num sistema cultural que funciona como um depósito de 

significados culturais e de padrões de discursos. Assim, as notícias incorporam suposições acerca do 

que importa, do que faz sentido, de acordo com os argumentos de Schudson (citado em Traquina, 2002, 

p. 97). Há outros autores que também atentam para a importância da dimensão cultural, e termos como 

“mapas de significado” e “gramática cultural” são utilizados por eles, com o mesmo sentido da dimensão 

cultural na construção da notícia (Sousa, 2001; Mcquail, 2003).  

Os teóricos consultados para este estudo acreditam que as notícias são o resultado de um 

processo interativo onde diversos agentes sociais exercem um papel ativo no sistema de negociação 

constante. Há um trabalho de produção, definido como a perceção, seleção e transformação de 

acontecimentos (a matéria-prima) em notícias (o produto). Essa seleção da matéria-prima é um processo 

de escolha, de julgamento, de tomada de decisão. A matéria-prima, o acontecimento, o evento, precisa 

de ter um aspeto noticiável, ter noticiabilidade. E quem decide o que é noticiável são os jornalistas, a 

partir de critérios hierárquicos.  

As notícias são uma construção social onde a natureza da realidade é uma das condições, mas 

só uma, que ajuda a moldá-las. Elas refletem também: 1) a “realidade”, os aspetos manifestos 

do acontecimento; 2) os constrangimentos organizacionais, que poderão incluir a intervenção 

direta do(s) proprietário(s), e os imperativos económicos; 3) as narrativas que governam o que 

os jornalistas escrevem; 4) as rotinas que orientam o trabalho e condicionam toda a atividade 

jornalística; 5) os valores-notícia dos jornalistas; 6) as identidades das fontes de informação 

contactadas. (Traquina, 2002, p. 129) 

O jornalismo tem dois grandes aspetos inter-relacionados na atividade organizacional, que 

podem ser descritos como “seleção” e “processamento”: 
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O primeiro refere-se à sequência de decisões que vai da escolha do “material em bruto”, por 

assim dizer, até à distribuição do produto acabado. O segundo refere-se à aplicação de rotinas 

de trabalho e de critérios organizacionais (incluindo em simultâneo, os aspetos profissionais e 

de negócio), que afetam a natureza deste produto à medida que vai passando pela “cadeia” de 

decisões. (...) No caso das notícias, a cadeia abrange “noticiar” um acontecimento no mundo, 

pela sua descrição ou filmagem e preparação de um item noticioso para transmissão. (Mcquail, 

2003, p. 280) 

A noticiabilidade é definida como “o conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão 

de merecer um tratamento jornalístico, isto é, de possuir valor como notícia” (Traquina, 2002, p.173). 

Esses critérios vão determinar se um acontecimento ou assunto é suscetível de se tornar notícia, se 

contém algum valor-notícia. Para Mcquail, um valor-notícia é “um certo atributo do acontecimento 

noticioso, pensado pelos jornalistas, como tendo potencial para transformar os factos numa ‘história’ 

interessante para a audiência, ou algo que lhe dê uma relevância apelativa” (Mcquail, 2003, p. 345).  

Para Mauro Wolf (1999), a noticiabilidade é um conjunto de elementos, através dos quais o órgão 

informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimento, entre os quais há que selecionar as 

notícias. O autor atenta para o aspeto de que os profissionais, nas rotinas produtivas, tomam decisões 

rápidas na seleção e no processamento. Essas decisões rápidas, muitas vezes, não passam por reflexões. 

Precisam de ser facilmente racionalizadas. Os critérios de noticiabilidade serão utilizados para selecionar, 

categorizar e hierarquizar o que é ou não notícia, e com que importância e destaque essa notícia vai 

aparecer na publicação. Os processos de escolha de uma notícia, assim como de uma imagem para 

publicação, são movidos por questões subjetivas, mas também por valores pré-estabelecidos:  

Mas, normalmente, a seleção de assuntos a noticiar não depende unicamente de escolhas 

subjetivas. Há mecanismos que se sobrepõe à subjetividade jornalística. Entre eles estão os 

critérios de noticiabilidade (ou de valor-notícia), que são aplicados pelo jornalista, consciente ou 

não, no momento de avaliar os assuntos que têm valor como notícia. Os critérios de 

noticiabilidade não são rígidos nem universais. (Sousa, 2001, p. 39) 

Os valores-notícia são elementos fundamentais da cultura jornalística, pois constituem 

referências claras e disponíveis a conhecimentos práticos sobre a natureza e os objetos das notícias, 

referências que vão ser utilizadas nas tomadas de decisão, para facilitar a complexa e rápida elaboração 

das notícias.  

Traquina (2002) faz uma contextualização histórica, desde o século XVII e diz que os valores-

notícia básicos variaram pouco até à década de 1970. Aspetos do extraordinário, do insólito, do atual, 

da figura proeminente, do ilegal, as guerras, as calamidades e a morte são temas de curiosidade humana 

e desde sempre figuraram, mesmo desde as folhas volantes, a origem dos jornais, que circulavam até 
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ao século XVII, que já traziam um ou mais desses temas. O insólito tinha lugar de destaque, o que 

produzia o maior espanto, a maior surpresa, era o que mais despertava o leitor curioso pela novidade e 

essa é a origem do sensacionalismo. Neste aspeto, o inconsciente ótico do espontâneo, que se acentuou 

com a fotografia sequencial, pode ser enquadrado como um fator que colabora para a publicação de um 

corpo-imagem fora da normalidade. Os atos, as palavras das pessoas importantes, como reis, chefes de 

governos, também eram de grande noticiabilidade, é o valor-notícia notoriedade, muito presente na 

editoria de política.  

No século XX, quando os estudos do jornalismo se aprofundaram, tornaram-se complexos, com 

a formação dos profissionais de forma académica, as “qualidades duradouras” das notícias passaram a 

ser reflexão dos especialistas85. Os critérios de noticiabilidade dos acontecimentos podem se sobrepor à 

ação pessoal do gatekeeper, embora sem a eliminar, e podem determinar as possibilidades de uma 

mensagem passar pelos vários gates numa organização noticiosa (Sousa, 2000a, p. 102). Vamos 

especificar neste estudo apenas os critérios que são pertinentes nas tomadas de decisão para a escolha 

e publicação de imagens de políticos, resgatando desde o pioneiro estudo de Galtung & Ruge, (1965, 

citado e reconhecido como relevante e ainda com aspetos bem atuais em Sousa, 2001; Traquina, 2002; 

Mcquail, 2003; Kheirabadi & Keshvardoost, 2014), e os novos valores destacados pelos autores 

consultados e já citados:  

1. A frequência ou a duração do evento, que diz respeito ao espaço de tempo necessário para que 

o acontecimento se desenrole e possa adquirir significado; neste aspeto, pseudoacontecimentos 

têm um tempo que se prolonga cronologicamente, mas poucas atividades são desenvolvidas, 

quando um político fica a falar em inaugurações, conferências de imprensa, etc. Muitas vezes 

um jornal pode enviar um jornalista ao pseudoacontecimento, mas aproveitar imagens de 

arquivos, caso não tenha a disponibilidade de enviar fotojornalistas, que estão a cobrir 

acontecimentos mais factuais.  

2. A amplitude, ou o quanto esse acontecimento pode atingir pessoas interessadas e envolvidas na 

informação; as notícias que informam sobre decisões de personalidades políticas de alto escalão, 

dos postos mais importantes, as decisões de chefes de estado importam a toda população de 

uma nação. Uma notícia acompanhada de fotografia atrai a atenção muito mais que uma sem 

a imagem. 

                                                           
85 Ver estudos de Galtung e Ruge, de 1965 (Sousa, 2000a; Traquina, 2002). 
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3. A clareza ou a falta de ambiguidade, que, segundo Sousa (2000a) e Traquina (2002), quanto 

mais a interpretação de um acontecimento é clara, livre de ambiguidade no seu significado, mais 

bem percebido será pelo leitor. Entretanto, nos espontâneos, este aspeto não é relevante, ao 

contrário, há mesmo um tipo de figuração de corpo, a expressiva, que contém ambiguidade e, 

na nossa compreensão, é esta presença ambígua que determina a sua escolha no processo 

editorial.    

4. A significância, que segundo os autores tem duas interpretações: quanto maior a relevância, o 

impacto sobre o leitor ou quanto maior a proximidade do facto tem do leitor (quanto mais próximo 

culturalmente) ou ao momento do acontecimento (quanto mais presente); Este aspeto é 

percebido claramente nas editorias políticas regionalizadas de pequenos veículos que tratam 

sobre as personagens que atuam numa determinada área geográfica. 

5. A consonância, aspeto que liga um acontecimento a outro que já faz parte do repertório do leitor, 

como um resgate de uma velha narrativa. Como os eventos que envolvem corrupção em partidos 

e sempre relatam, no novo acontecimento, dados ou factos dos eventos que já ocorreram e as 

personagens envolvidas.   

6. A imprevisibilidade, o inesperado, quanto mais surpreendente e raro um acontecimento, mais 

chance de tornar-se notícia; este aspeto também pode ser analisado sob o prisma de uma nova 

figuração, uma novidade de captação de corpo-imagem, como um político ativo registado 

cansado, fatigado, abatido.   

7. A continuidade, que torna um assunto que já foi selecionado como notícia e está inacabado, 

continuar a ser noticiado durante algum tempo, mesmo que a amplitude seja reduzida; os 

assuntos na política sempre retornam em algum momento, caso as personagens exerçam o 

poder.  

8. A proeminência das nações envolvidas; 

9. A proeminência social dos envolvidos;  

10. A personalização, cuja teoria dos autores, é de que “as notícias têm uma tendência para 

apresentar os acontecimentos como frases em que existe um sujeito, uma determinada pessoa 

ou coletividade, e o acontecimento é então visto como uma consequência das ações desta(s) 

pessoa(s)” (Galtung e Ruge, 1965, citados em Traquina, 2002, p. 181).  

11. A negatividade, que satisfaz um critério de frequência, aparece sempre pois muito do inesperado 

que é gerado por ações negativas dos envolvidos. Além disso, o negativo é algo consensual e 

inequívoco.  
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Para os autores consultados nesta investigação, um acontecimento que se enquadra num 

número maior de critérios tem mais hipótese de se tornar notícia. Poderá ter pouco de um determinado 

valor e compensar isso com muito de outro valor. Há flexibilidade e são aspetos de ordem cultural, ou 

organizacional ou ideológicos que vão determinar a escolha dos jornalistas. Mcquail analisa alguns 

critérios de ordem organizacional e destaca o da proximidade, sob dois grandes aspetos: a localização e 

a temporalidade, não como valores, mas como variáveis capazes de interferir na seleção e 

processamento. Quanto mais próxima do facto uma equipa de profissionais do jornalismo está, e mais 

rápido se consegue elaborar a notícia e publicá-la, mais a notícia ganha valor. A mesma regra aplicava-

se para a imagem, antes da internet. Se uma notícia ou foto era publicada em “primeira mão” por um 

veículo, ela perdia o seu caráter de ineditismo e já não compensava ao concorrente publicá-la se não 

houver novidade, segundo Mcquail (2003, p. 282). Esse é um aspeto que merece atenção neste estudo, 

pois se numa conferência de imprensa, a personagem política ficar todo o tempo sentada a comunicar 

algo, a única novidade para um grupo de fotojornalistas na situação de registo da face da personagem 

será exatamente os movimentos e as expressões, as emoções flagradas, que podem impactar o leitor, e 

se diferenciarem de um veículo para outro, o que justifica a novidade.   

Também precisamos de destacar os estudos de uma equipa de investigadores canadianos, 

Ericson, Baranek e Chan, realizado em 1987, que dentre diversos valores-notícia elencam a dramatização 

(Ericson, Baranek & Chan, 1987, citados em Traquina, 2002). A noticiabilidade depende também de 

reconhecer o quanto um acontecimento pode ter visibilidade ou desenvolvimento dramático. A 

dramatização está muito ligada ao valor da personalização. E a dramatização pode estar no contexto, 

como por exemplo, uma disputa interna entre líderes de um mesmo partido, como acontece nas disputas 

eleitorais dos EUA por estados e a cada etapa vai aumentando a dramatização na disputa. Textualmente, 

as notícias vão trazer a carga dramática de um embate interno, e esta dramatização pode estar nas 

fotografias dos corpos. Pode estar associado às questões de notoriedade, como o facto de uma figura 

pública ser portador de uma doença que o debilita aos poucos e cria forte carga dramática, empatia, 

solidariedade, consternação, pena, que textos ou fotografias deixem claro a carga dramática. Ou ainda, 

apenas pelo aspeto visível do acontecimento, caso o rosto ou o corpo de uma personagem em sua 

figuração contenha uma carga dramática pela emoção que expressa. Tais aspetos podem determinar a 

importância da notícia.  

Destacamos na teoria de Luhmann (2005), o critério de noticiabilidade quantidade, no contexto 

da teoria sistêmica, como uma evidência do crescente número de fotografias publicadas que retratam 

um gesto ou uma expressão fora do normal ou emocionalmente exagerada de um político, utilizada fora 
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do contexto, adquirida de um banco de imagens de uma agência de notícias ou de um arquivo de jornal. 

A hipótese é que alguns jornais começaram a adoptar esta prática, e pela autorreferência, quanto mais 

fotojornalistas conseguiam fotos de expressões e gestos fora do normal, resultado da captação 

sequencial, mais publicações foram feitas, naturalizando o espontâneo expressivo e desfigurado. 

Mauro Wolf (1999) afirma que há um vasto número de valores-notícia que mudam no tempo, 

mudam a depender do tipo de órgão informativo, e que não há como categorizá-los de forma fixa. 

Segundo Wolf, os valores-notícia estão presentes em todos os processos de seleção dos acontecimentos 

e na elaboração do relato, e atuam com forças diversas, e por este motivo ele categoriza-os em dois 

tipos, os de seleção e os de construção. Os critérios de seleção, ele dividiu em dois subgrupos: os critérios 

substantivos, que avaliam a relevância do acontecimento; e os critérios contextuais, que avaliam os 

aspetos do contexto de produção da notícia. Os critérios de construção, Wolf apresentou como 

qualidades, linhas-guia para a apresentação do material e sugere o que deve ser prioritário, realçado ou 

omitido nessa construção. 

Reza Kheirabadi & Azadeh Keshvardoost, do departamento de linguística da Tarbiat University 

no Irão, estudam os valores-notícia desde 2012, e numa análise de 100 notícias internacionais coletadas 

em quatro jornais daquele país, sobre ações que envolvem políticos e pessoas influentes na área da 

política internacional, eles descobriram fatores metalinguísticos nas notícias, como relações de poder, 

competição e ideologias que interferem nas escolhas dos profissionais. Em 2014 os autores publicaram 

no International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, um estudo comparativo 

entre diversas pesquisas sobre os valores-notícia, que utilizavam como ponto de partida os resultados de 

Galtung & Ruge, publicado em 1965, e estes estudos utilizaram metodologias diversas para sugerir novos 

valores-notícias e criaram uma lista interminável segundo os autores, que acrescentavam e destacavam 

valores-notícia que permaneciam do estudo pioneiro. Kheirabadi & Keshvardoost (2014) citam os valores-

notícia acrescidos por mais de 20 estudos, e em todos há o destaque para o valor-notícia notoriedade do 

agente, o valor-notícia que é pilar da fotografia de figuração de corpo publicada na política. A novidade 

no estudo de Kheirabadi & Keshvardoost (2014) é que eles destacaram a abordagem linguística de 

autores como Noam Chomsky, Roger Fallow, van Dijk, entre outros e atentam para os resultados do 

trabalho de Paul Grice, com quatro princípios advindos da abordagem linguística, em que um deles está 

presente também em todos os estudos. Segundo Kheirabadi & Keshvardoost (2014), Grice especifica 

que no princípio da forma de categorizar os valores-notícia, a ambiguidade deve ser evitada. E no princípio 

da relevância, os estudos de Paul Grice apontam que o fluxo de notícias em quantidade e os assuntos 

irrelevantes acabam por gerar desinformação. Os estudos foram realizados com ênfase nos noticiários 



Uma visão sócio semiótica do espontâneo no fotojornalismo político 

179 
 

falados, mas os termos usados pelos interlocutores das notícias foram analisados e ficou claro que a 

ambiguidade e o excesso de informações só prejudicam a comunicação.    

Nelson Traquina (2002), num estudo em que analisa e amplia critérios de noticiabilidade 

apresentados por Mauro Wolf (1999), apresenta uma lista de valores-notícia, que nesta tese vamos 

relacionar e analisar sob a ótica de uma provável influência destes valores na publicação da fotografia 

que envolve as figurações de corpo, ou seja, os valores-notícias que permeiam a visualidade inerente ao 

corpo-imagem, também enfatizando os destaques de Paul Grice, nos estudos de Kheirabadi & 

Keshvardoost (2014). 

  

4.9. Valores-notícias na fotografia de imprensa relacionados ao espontâneo 

O mais importante valor-notícia de uma imagem é a sua própria existência. Uma imagem pode 

determinar se uma notícia é digna ou não de ser publicada e isso ficou evidente nas entrevistas com os 

fotojornalistas consultados para esta investigação. Por vezes a falta de uma fotografia impede um 

acontecimento de ter merecido destaque, e num outro evento menos importante, mas que teve um 

registo fotográfico de qualidade, principalmente se for um flagrante, a imagem passa a ter um espaço 

privilegiado num veículo impresso. Pode constituir-se num novo facto.   

Voltando aos critérios listados pelos autores consultados, no conteúdo textual, na subcategoria 

seleção, destacamos abaixo os mais importantes, já contextualizados para o conteúdo visual, com ênfase 

ao espontâneo: 

1. A morte: Traquina diz que todos seremos notícia pelo menos uma vez, nem que seja na seção 

de obituário. “A morte é um valor-notícia fundamental, o que explica o negativismo do mundo 

jornalístico” (Traquina, 2002, p. 187). Sem destaque ou com destaque, a depender da nossa 

notoriedade. Quando contextualizamos este valor-notícia na imagem, caso o fotojornalista 

consiga um flagrante, um instantâneo, num evento que ocasione uma morte, tal imagem vai ter 

grande apelo. Um exemplo foi a sequência A Fatal Mission de Orlando Brito, que ilustramos no 

capítulo três desta tese. Por vezes, mesmo que a pessoa não tenha alguma notoriedade, mas a 

sua morte deu de forma impactante ou apenas por existir uma imagem que referencia a situação, 

publica-se tal notícia. E não precisa conter um corpo, apenas um índice dele, como na foto 

abaixo:  
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Figura 28: A composição do sapato em primeiro plano evidencia a vítima de um acidente86 

A existência de uma imagem como essa pode ser determinante numa escolha editorial, apenas 

pela composição da fotografia, uma vez que o discurso do credível na imprensa faz supor que o 

fotojornalista registou o sapato abandonado após o impacto que causou a morte de um 

motociclista.  

2. Notoriedade: os especialistas consultados neste estudo destacam a notoriedade do agente 

principal como um valor-notícia muito comum no fotojornalismo. Nesse aspeto, Traquina afirma: 

“é fácil visualizar este valor-notícia ao ver a cobertura de um congresso partidário e a forma como 

os membros da tribo jornalística seguem as estrelas políticas” (Traquina, 2002, p. 188). 

Acrescentamos ainda a quantidade de páginas das newsmagazines dedicadas às coberturas dos 

eventos políticos nacionais e mundiais.   

3. A proximidade: sobretudo em termos geográficos e culturais na questão da fotografia, com a 

identificação fácil dos lugares e dos eventos, é um fator importante nas decisões para a 

publicação de uma notícia. A manifestação popular contra os vereadores numa Câmara 

Municipal de uma cidade gera mais interesse que uma intercorrência política até mesmo mais 

séria, como um conflito armado, num país muito distante, em que inexiste uma imagem.  

4. A notabilidade: a qualidade de ser visível, de ser tangível, como um conflito com agressões físicas 

entre legisladores durante uma sessão plenária numa Câmara do Parlamento, por exemplo. 

Muitas vezes o facto é publicado por causa das cenas de impacto que ele desencadeia, na 

questão da imagem, do que propriamente pelas causas que geraram o facto. Até mesmo a 

quantidade de pessoas que o acontecimento envolve, numa imagem, pode ser um determinante 

deste valor-notícia. 

5. O inesperado: na imagem, podemos creditar sempre ao flagrante. Uma câmara ao captar cenas 

inusitadas, raras, é sempre um inesperado. Pois havia um fotógrafo no local do inesperado, de 

                                                           
86 Foto de Franthescolly Gomes veiculada no Blog Agora MT. Retirado de https://www.agoramt.com.br/policia/motociclista-morre-apos-colisao-na-mt-480-
em-tangara-da-serra/84743 

https://www.agoramt.com.br/policia/motociclista-morre-apos-colisao-na-mt-480-em-tangara-da-serra/84743
https://www.agoramt.com.br/policia/motociclista-morre-apos-colisao-na-mt-480-em-tangara-da-serra/84743
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forma coincidente, a captar um momento único. Para Traquina, o inesperado é uma categoria 

na tipificação dos acontecimentos, algo não programado, imprevisto, que provoca alteração na 

rotina produtiva da redação de um veículo e, claro, nas prioridades dos repórteres e fotógrafos 

de um jornal. Altera a edição, cancela o que foi planeado. Uma fotografia que consegue 

congregar qualidade informativa, técnica, estética e de valor inesperado, pode alavancar a 

carreira de um fotojornalista e render-lhe prestígio, prémios e promoção. O exemplo da fotografia 

Qual o rumo? de Jânio Quadros com pernas enviesadas, exemplifica bem o valor-notícia 

inesperado na editoria de política, numa cobertura de um evento que era uma inauguração de 

uma ponte.  

6. Conflitos e escândalos: para o campo do fotojornalismo tais temas trazem, via de regra, uma 

foto das personagens envolvidas, para ilustrar a notícia. Uma das práticas encontradas no estudo 

empírico desta tese, quando analisamos a amostra dos espontâneos, é que muitas notícias deste 

tipo utilizam como recurso visual a publicação de imagens guardadas nos arquivos, retiradas 

dos contextos em que foram produzidas, para ilustrar notícias de conflitos e escândalos. Os 

espontâneos que categorizamos como expressivos, em que o valor-notícia da imagem está 

exatamente na emoção sugestionada pela imagem, passa a compor a notícia. Traquina destaca 

nos estudos dos investigadores canadianos Ericson, Baranek e Chan, realizados em 1987, o 

valor-notícia infração, com forte conotação política. Os autores acreditam que a infração das leis, 

a má gestão, o mau comportamento por parte de uma autoridade, uma sugestão de 

impropriedade sempre tem noticiabilidade. Eles atribuem ao jornalismo uma função de 

policiamento da sociedade, com particular atenção ao Governo, em que o desvio e o crime 

podem mobilizar a atenção dos jornalistas. Esse policiamento da sociedade pode levar a 

comunidade jornalística a noticiar sobre corrupção, procedimentos legais, direitos humanos, 

questões sobre eficiência governamental: “a teoria interacionista reconhece o papel do 

jornalismo como uma força conservadora, mas também reconhece que pode constituir um 

recurso para os agentes sociais que contestam o status quo e os valores dominantes” (Traquina, 

2002, p. 125). Mas as questões do valor-notícia infração, vão recair num primeiro momento ao 

valor-notícia escândalo. Segundo Traquina (2002), os estudos de Ericson, Baranek e Chan 

atentam que o valor-notícia infração torna os políticos alvos constantes do jornalismo.  

 

Qualquer contexto em que possa ser ventilado algo que sugira impropriedade política poderá ser 

julgado digno de cobertura. A arbitrariedade no exercício de qualquer cargo público constitui um 

importante critério de noticiabilidade. Funcionários públicos em burocracias estatais, 



182 
 

especialmente os mais diretamente envolvidos na prestação de serviços aos cidadãos, são 

regularmente investigados, exemplificando aquilo que Habermas (1975) identificou como uma 

figura central da cultura contemporânea, a ênfase na forma processual. (Traquina, 2002, p. 185) 

Com relação à subcategoria dos valores-notícia referentes ao contexto do processo de produção 

(Traquina, 2002), mas adaptando às questões da imagem, destacamos:  

1. A disponibilidade de um fotojornalista poder se deslocar à cena do acontecimento, e a questão 

da estrutura é fundamental (como veículo, equipamento específico, como lentes, tripés, etc.) e 

o dispêndio (combustível, alimentação do funcionário), que a empresa jornalística terá, e isso 

será levado em consideração na tomada de decisão. A criação das agências de notícias, que 

cobrem eventos em determinadas regiões do planeta, e a comercialização de imagens geradas 

nestas coberturas, facilitam as decisões de editores quando algo acontece distante da sede do 

jornal e a notícia é relevante para o público.  

2. O equilíbrio de temas, que pode valorizar um acontecimento ou assunto que quase não aparece 

nos jornais, e que pode gerar boas imagens, produzidas de forma fácil e rápida. 

3. A “visualidade”, destacada como a facilidade em obter imagens. Se há imagens de um facto, se 

é um bom material visual, isso é um determinante na seleção de um acontecimento como 

notícia. A questão do flagrante, de qualquer ordem, sempre é analisada por editores como valor-

notícia. Uma foto que contém aspetos do credível, do jornalismo sempre atento, legitima o 

veículo. Por este motivo, muitas imagens dão origem a notícias. Então, a depender do assunto 

que uma imagem simboliza, o valor estabelece-se como prioridade no complexo de produção da 

notícia. 

4. A concorrência é destacada como um fator que gera disputa entre veículos, por um 

acontecimento exclusivo. Ter uma imagem de um acontecimento que os outros jornais não têm 

valoriza a notícia.  

A falta de notícias na rotina tem um aspeto particular no contexto da produção. Há “dias ricos e 

dias pobres” em acontecimentos (Traquina, 2002, p. 198). Nos dias pobres, acontecimentos com pouca 

noticiabilidade aumentam assuas chances de serem publicados do que em dias normais. Nesse aspeto, 

muitas vezes uma foto de algo sem muita importância, como por exemplo, um pseudoacontecimento 

político, como uma inauguração de uma pequena obra com a presença do chefe executivo de uma 

cidade, pode ganhar as páginas do jornal. Em dias normais, é possível que um acontecimento como 

esse gerasse talvez uma nota sem imagem. E os veículos acabam por publicar fotografias irrelevantes, 
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que podem agir como desinformação, na visão do princípio da relevância, segundo Paul Grice, citado 

nos estudos de Kheirabadi & Keshvardoost (2014).   

Nos valores-notícia de construção, este estudo destaca a opinião de Nelson Traquina, ainda 

baseado no estudo pioneiro de Galtung & Ruge, e também destacado por Kheirabadi & Keshvardoost 

(2014) para a simplificação e a falta de ambiguidade:  

A lógica é a seguinte: quanto mais o acontecimento é desprovido de ambiguidade e de 

complexidade, mais possibilidades tem a notícia de ser notada e compreendida. Uma notícia 

facilmente compreensível é preferível a uma outra cheia de ambiguidade. Clichés, estereótipos 

e ideias feitas são úteis e necessários. Os jornalistas têm a obrigação de escrever de forma fácil 

de compreender; por simplificação, portanto, entendemos tornar a notícia menos ambígua, 

reduzir a natureza polissémica do acontecimento. (Traquina, 2002, p. 198)      

No caso da imagem de figurações de corpos, percebe-se que simplicidade e ambiguidade são 

valores-notícia complexos de equacionar. A ambiguidade e a simplicidade, no caso da representação das 

emoções, das expressões, sinalizam um jogo de forças da produção da notícia diferente do que a teoria 

textual da notícia destaca. Exatamente o oposto foi observado em alguns exemplos de fotografias de 

políticos quando da análise aprofundada sobre a amostra das fotografias espontâneas da editoria de 

política. Quando um rosto muito expressivo sugestiona uma determinada emoção que o texto não trata, 

há uma ambiguidade no contexto da notícia que não passa despercebida se o leitor tiver o domínio de 

algumas das chaves de decodificação. Entretanto não é um processo simples para um leitor leigo 

determinar de forma cognitiva a melhor interpretação para essa ambiguidade.   

O exemplo dos fatores “ambiguidade e simplicidade” demonstra como a imagem pode 

desencadear outros valores-notícia, independente daqueles que o texto contém. A leitura da imagem e 

de todo o mapa de significados que ela retrata ajuda a explicar essa possibilidade de independência da 

imagem em relação ao texto, na criação de novos valores-notícia no contexto do relato acompanhado da 

foto.  

Sousa diz que, embora as notícias representem determinados aspetos da realidade quotidiana, 

pela sua mera existência contribuem para construir socialmente novas realidades e novos referentes. 

Para o autor, o consumidor de notícias também intervém no processo de tornar um acontecimento 

mediático.   

De facto, nada garante que aquilo que os agentes que intervêm no processo de construção e 

fabrico da informação jornalística “põem” na notícia seja aquilo que o consumidor apreende e 

entende. E nada garante que o mesmo sentido dado a essas mensagens seja o sentido que lhe 

é dado pelo consumidor. A língua e as outras linguagens de que os jornalistas se servem não 
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são a única condicionante para a produção de sentido de uma mensagem, embora sejam a 

condicionante imediata. De facto, existem outros condicionalismos, como a perceção e a 

descodificação. (Sousa, 2000ª, p. 16)  

Dos valores-notícia analisados nesta investigação, destacamos três deles que demonstram ser 

fundamentais para compreender critérios que interferem nas escolhas dos espontâneos da editoria 

política: 1) a notoriedade do retratado, incluído por todos os teóricos consultados neste estudo (Wolf, 

1999; Sousa, 2001; Traquina, 2002; Mcquail, 2003 e em todos os estudos analisados Kheirabadi & 

Keshvardoost, 2014), como o valor predominante na fotografia que prioriza o rosto; 2) a ambiguidade, 

aspeto muito comum na prática, integrante da polissemia da imagem, como um valor-notícia que não 

deve existir no texto mas que existe na imagem da figuração de corpo do fotojornalismo político, e que 

aprofundaremos no estudo qualitativo da parte empírica desta investigação, quando demonstraremos o 

resultado dos dados e da análise de algumas fotografias e; 3) um valor-notícia que identificamos como 

instante de emoção, possibilitado pelo aparato técnico sequencial, que, ao captar um momento fugaz de 

uma emoção, resulta numa expressão rara, muitas vezes utilizada no contexto noticioso de cobertura 

política para ampliar ou alterar o sentido do texto. Esse valor-notícia é intrínseco ao fenómeno dos 

espontâneos que estão baseados em captações do inconsciente ótico. A problematização deste valor-

notícia será contextualizada no capítulo seis, quando demonstraremos, com algumas imagens, possíveis 

interpretações utilizando as chaves de decodificação que são acionadas quando uma imagem é publicada 

com este valor-notícia.  

Os conceitos e teorias tratados neste capítulo, que permeiam a política e o jornalismo, foram 

relevantes para a compreensão das interconexões existentes entre estas duas instituições legitimadas 

que atuam na esfera pública, com poderes instituídos e poderes simbólicos. No próximo capítulo, as 

questões da prática fotojornalística na cobertura da editoria política evidenciam como estes poderes se 

manifestam nas rotinas e nos processos editoriais, através dos relatos dos fotojornalistas e editores 

consultados nesta investigação. 
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Capítulo 5 
Rotinas e processos editoriais do fotojornalismo político 

 

 editoria de política envolve diferentes tipos de textos noticiosos, desde os breves relatos de 

ações das personagens cuja notoriedade política justifica a informação, até textos mais 

densos, com reportagens analíticas de acontecimentos políticos ou entrevistas e perfis de 

personagens da esfera pública do poder. Pela diversidade de textos, as fotos que os acompanham 

possuem diferentes utilidades: podem ser ilustrativas, informativas e opinativas. Também podem 

pertencer a diferentes géneros fotojornalísticos com relação ao tipo de cobertura fotográfica. A 

abordagem deste estudo é generalista quanto à utilidade e ao género fotojornalístico, mas é específica 

quanto ao tipo de fotografia das autoridades políticas que está em análise, restrito às imagens de 

figurações em pose e em espontâneo, cujo corpo e/ou o rosto são o alvo principal, tendo em vista que 

são as duas formas básicas da estética da fotografia da editoria de política. Esse foi o critério tanto para 

o estudo empírico sistematizado quanto para a abordagem teórica sobre o tipo de cobertura do 

fotojornalismo que trataremos. O nosso interesse é analisar teoricamente as questões técnicas, estéticas 

e editoriais que centralizam o corpo-imagem na produção fotojornalística da editoria política. 

Para conhecer melhor os aspetos deste tipo de produção fotojornalística, como as práticas na 

rotina produtiva, os tipos de eventos a que os fotojornalistas têm acesso, as especificidades, as 

limitações, os contrangimentos vivenciados pelos profissionais da fotografia de imprensa nos eventos 

políticos, as oportunidades que possibilitam a captação da pose e do espontâneo nas coberturas 

fotográficas, relacionando todas estas questões com os géneros mais comuns desta editoria, buscamos 

analisar os relatos que obtivemos na nossa coleta de dados, através das entrevistas semi-estruturadas 

com os fotógrafos e editores.  

Segundo Duarte, a entrevista em profundidade tornou-se técnica clássica de obtenção de 

informação nas Ciências Sociais desde os anos 1940: “a partir da Segunda Guerra Mundial, as 

A 
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entrevistas passam a possuir orientações metodológicas próprias” (Duarte, 2014, p. 62). Os dados não 

são apenas colhidos, mas também resultam de interpretação e reconstrução pelo pesquisador, “em 

diálogo crítico e inteligente com a realidade” (Demo, 2001, p 10, citado em Duarte, 2014, p. 63). A cada 

pergunta respondida pelo entrevistado, a forma como ele responde, o conteúdo e a vivência que ele 

possui, permite ao investigador ampliar para mais perguntas, mais detalhes. E assim o fizemos, 

principalmente com os fotojornalistas Orlando Brito, Michel Filho e Fernando Negreira. Segundo Duarte 

(2014), nas entrevistas em profundidade, a depender do entrevistado, o investigador identifica diferentes 

maneiras de perceber e descrever o fenómeno investigado. Duarte escreve sobre entrevista em 

profundidade de forma específica para as investigações em Ciências da Comunicação, e o capítulo sobre 

a entrevista em profundidade ensina como o investigador deve proceder para ser bom ouvinte, deve 

deixar que o entrevistado fale do que quer, e que faça poucas intervenções, apenas para demonstrar que 

acompanha o raciocínio do entrevistado e incentivá-lo a rememorar o que acredita ser importante. O 

sucesso das entrevistas, como técnica metodológica, segundo Duarte (2014), está no investigador se 

preparar antes, para que na hora da entrevista a concentração do entrevistador e a existência de um 

guião bem elaborado seja um norteador. O objetivo é que o entrevistado tenha liberdade para responder 

da melhor forma que lhe convier.  

Apesar de termos gravado entrevistas apenas com os fotojornalistas e editores Orlando Brito e 

Michel Filho, já que Fernando Negreira admitiu que não gostava da ferramenta WhatsApp, mas este, 

com muita paciência, respondeu em longos mails, tudo o que perguntávamos, tomando sempre como 

referência as suas respostas anteriores. Já Rogério Reis também deixou claro que não se sentia à vontade 

para gravar entrevistas e respondeu a todas as questões que enviámos, mas sempre de forma suscinta.  

A integração das informações obtidas nos relatos de Brito, Michel Filho, Negreira e Rogério Reis 

permitiu-nos construir este capítulo, pois a cobertura fotojornalística e os processos editoriais específicos 

da fotografia de imprensa, na editoria política, foram-se revelando à medida em que as entrevistas eram 

analisadas de forma crítica e os discursos se complementavam ou se diversificavam.  

Por meio de entrevista em profundidade, é possível, por exemplo, entender como produtos de 

comunicação estão sendo percebidos por funcionários, explicar a produção de notícia em um 

veículo de comunicação, identificar motivações para uso de determinado serviço, conhecer as 

condições para uma assessoria de imprensa (…) saber como e porque as coisas acontecem, 

como são acessadas, (…) e é, muitas vezes, mais útil do que obter precisão sobre o que está 

ocorrendo. (Duarte, 2014, pp. 63-64) 

Para obtermos precisão do que ocorre na editoria política no uso dos espontâneos e poses, 

fizemos um estudo empírico sistematizado, analisando de forma quantitativa uma publicação periódica, 
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que apresentamos no capítulo seis desta tese. Os estudos quantitativos, nesta tese, foram 

complementares à abordagem qualitativa que nos interessava. 

Regra importante é sempre mesclar dados quantitativos com qualitativos, numa ressonância 

mútua bem orquestrada. Ao final, o que decide mais a cientificidade do processo não são dados 

acumulados e mensurações sofisticadas, mas o questionamento aberto, formal e político. (…) o 

que mais bem sustenta a pesquisa social, entretanto, é o desejo crescente de conhecer a 

sociedade melhor, tanto em suas faces quantitativas, quanto sobretudo qualitativas. (Demo, 

2008, p. 22)  

Por este motivo as perceções dos profissionais foram tão importantes e nos permitiram 

 construir este capítulo em que as rotinas produtivas da captação e da edição específica dos 

espontâneos são descritas em pormenores, para que o leitor desta tese possa compreender questões 

muito subjetivas que vão interferir nas tomadas de decisão dos fotojornalistas e editores na publicação 

dos espontâneos de um político, como parte integrante de uma notícia.  

Nas entrevistas individuais que realizámos com quatro, dos seis fotojornalistas consultados para 

esta tese, obtivemos respostas detalhadas de coberturas políticas em que eles participaram ou de 

processos editoriais em que eles atuaram nas etapas de seleção, ordenamento e publicação das 

imagens. Os relatos obtidos permitiram identificarmos cinco tipos usuais de coberturas fotográficas na 

editoria política, que, em conjunto com a bibliografia consultada (Sousa, 2000b, 2002, 2003, 2011; 

Machado, 1984; Fontcuberta, 2010, 2012; Chiodetto, 2008; Amaral, 2011; Baeza, 2007), 

conceptualizamos e descrevemos abaixo.  

São elas: 1) a entrevista individual do político; 2) a cobertura de um acontecimento factual 

programado, que pode gerar entrevistas coletivas após conferências de imprensa; 3) a cobertura de um 

evento pautado pela assessoria política, sem um acontecimento factual que o tenha gerado, ou como 

denomina Sousa (2002) um pseudoacontecimento, que quase sempre, gera uma entrevista captada de 

forma coletiva por diversos foto-repórteres ou a captação de imagens enquanto o político faz um 

pronunciamento; 4) a cobertura de um evento programado interrompido por alguma manifestação ou 

incidente, que acaba por transformar o evento num novo facto não programado; e 5) a cobertura de um 

evento não programado relacionado com o político para gestão de crises, em que muitas vezes a 

personagem política não se sujeita a entrevistas nem faz pronunciamentos, pois é a sua assessoria que 

emite uma declaração, mas os fotojornalistas conseguem obter fotografias interessantes para ilustrar ou 

opinar sobre o acontecimento em crise.  
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5.1. As características das coberturas fotográficas na editoria política  

 As coberturas fotojornalísticas de uma entrevista individual, de um evento programado e de um 

pseudoacontecimento estão inseridas no género conhecido como general news. São coberturas cujas 

pautas são bem estruturadas e fornecem muitos dados ao jornalista e ao fotojornalista. Acontecem em 

ambientes organizados, com hora marcada para começar e, quase sempre, para terminar. Nestas 

coberturas os fotojornalistas sabem, de antemão, o que os editores esperam de suas coberturas, 

segundo Michel Filho.  

Eu, como editor, eu não posso errar nas orientações para diminuir as possibilidades de erro do 

fotógrafo ao concluir a pauta. Hoje quando eu libero um fotógrafo da redação, ele já sabe o que 

nós queremos. Eu tenho feito contínuas reuniões de orientação aos fotógrafos quanto ao que 

cada pauta exige. Além disso, o jornal oferece workshops permanentes para os fotógrafos. 

(Michel Filho, 2018)87 

Michel Filho acumula muita experiência como fotojornalista e editor de fotojornalismo. Foram 13 

anos como fotojornalista no Rio de Janeiro, na cobertura geral, com pautas de diversas editorias, como 

desporto, criminal e de polícia, cidade e quotidiano, mas também da área de política, que incluía 

coberturas dos géneros spotnews e general news. Ele relatou que realizou inúmeras coberturas na 

Câmara de Vereadores e na Assembleia de Deputados do Rio de Janeiro. Em 2010 Michel Filho passou 

a ser editor de fotografia na sucursal do O Globo em São Paulo, onde a cobertura de economia e política 

eram as mais relevantes. Em 2016 passou a trabalhar como editor na sucursal de Brasília, o centro da 

política nacional no Brasil, e avaliou que a sua atuação passou a ser 90% voltada para a editoria política.  

Com uma equipa de quatro fotojornalistas na capital federal, Michel Filho disse que muitas vezes 

precisou de atuar como fotojornalista, quando havia algum acontecimento imprevisto que exigia 

cobertura fotográfica.  

Em Brasília, os fotojornalistas saem com poucas pautas, porque priorizamos os assuntos de 

cada instituição, ou seja, vai para a Câmara dos Deputados, Senado Federal, Palácio do Planalto, 

ou Supremo Tribunal Federal, e fica responsável pelos fatos que ocorram nestes locais. Eu 

distribuo no máximo duas pautas para cada fotógrafo. Se for necessário eu vou também para a 

rua. (Michel Filho, 2018)88  

Foi como editor do jornal O Globo em Brasília, que Michel Filho nos concedeu duas das quatro 

entrevistas que realizámos com ele para esta investigação: em novembro de 2017 e em janeiro de 2018. 

                                                           
87 Michel Filho em entrevista realizada em 12 de janeiro de 2018.  
88 Michel Filho em entrevista realizada em 12 de janeiro de 2018. 
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Na terceira entrevista, no início de março de 2020, o fotojornalista estava a trabalhar de forma autónoma, 

com consultoria na área de imagem política. A quarta entrevista aconteceu depois das agressões aos 

fotojornalistas Dida Sampaio e Orlando Brito, em 7 de maio de 2020, que relatámos no capítulo quatro 

desta tese, para obtermos mais referências com Michel Filho sobre situações de risco que os 

fotojornalistas vivenciam no quotidiano.   

Segundo Michel Filho as coberturas de general news parecem simples, pois são programadas, 

em ambientes controlados, mas elas exigem que o fotojornalista seja muito perspicaz e criativo. Para 

ele, todo o debate político numa sessão parlamentar é uma oportunidade de produção de imagens para 

os arquivos da editoria política. Quando os políticos se reúnem em espaços públicos e os fotojornalistas 

têm acesso aos indivíduos que foram eleitos pelo povo, pois é possível chegar muito próximo deles, o 

profissional de fotografia consegue ouvir conversas de bastidores: “por vezes é possível descobrir 

matérias incríveis, ou os desmandos de determinado político, ou ainda é possível perceber a aplicação 

do que representa ali” (Michel Filho, 2018)89. 

Já durante as assembleias é possível ouvir as discussões, onde se tem os dois lados, da posição 

(dos partidários do governo) e da oposição (dos partidos contrários). É quando o político utiliza a sua 

oratória na tribuna ou quando pede a palavra, durante as sessões e ao defender a sua opinião, expressa-

se de forma a gerar muitas imagens interessantes.  

É sempre muito importante para o jornal que os profissionais tenham consciência da importância 

de obter fotografias que sejam diferentes das imagens dos fotógrafos oficiais dos ambientes 

políticos. Os fotógrafos oficiais cuidam da imagem do político. Os fotógrafos do jornal são o olhar 

do leitor. A condição da imagem precisa levar o leitor à leitura do texto. O representante político 

sempre reclama porque foi fotografado coçando a cabeça, o olho, limpando o suor, a boca, o 

nariz, ou porque está com o dedo em riste, porque está com a testa franzida, enfim. Mas o jornal 

precisa de imagens assim. O bizarro as pessoas não gostam, mas chama a atenção. (Michel 

Filho, 2018) 

Segundo Patrick Charaudeau (2009), o discurso político é animado pelo desejo e pela 

necessidade de influenciar o outro. A autoridade política é sempre um orador que se esforça para 

construir uma imagem de si mesmo para parecer credível, que o ajude a manter o poder e dê legitimidade 

ao seu discurso. Em nome da soberania democrática, o político utiliza estratégias discursivas de 

persuasão, através da palavra, da voz e do corpo. As palavras estão ligadas ao corpo. Quando falam, as 

pessoas movem-se, algumas mais, outras menos. Mas é comum que políticos, no exercício da oralidade, 

                                                           
89 Michel Filho em entrevista realizada em 12 de janeiro de 2018. 
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agitem os braços, manipulem os dedos, ergam as sobrancelhas, apresentem mobilidade nos olhos, etc. 

A linguagem tem um componente corporal natural.  

A atitude do corpo está sempre inserida nos discursos: nos gestos frenéticos ou lentos, rápidos 

ou serenos, numa postura altiva erguida com orgulho, ou curvado em concentração, gestos amplos e 

abertos em sinal de boas vindas, ou fechados sinalizando proteção, caindo como evidência de desespero. 

Discurso é um ato da fala e o ser humano dialoga com a voz, a sua linguagem oral, e também com a 

sua linguagem textual, bem como fala com seu corpo e rosto, com maquilhagem, com expressões e 

gestos, com sorriso, com olhares, com postura, com as roupas que usa. E expressa-se ainda com as 

faltas de tudo isso. O silêncio, os olhos fechados, um corpo curvado e um corpo despido, conseguem 

compor discursos. O corpo fala e mesmo na imobilidade, não se cala, porque o interlocutor reconhece 

sempre um diálogo, pelas presenças ou ausências de diversos elementos na imagem do sujeito retratado. 

Entretanto, o ser humano elabora suas falas e se movimenta num contexto. Quando uma personagem é 

fotografada em ação ou a falar, não há controlo do seu gestual ou das suas expressões. A fala requer o 

uso de musculatura e as linhas de expressão do rosto acompanham a linguagem. Os disparos 

sequenciais de uma câmara fotográfica vão registar todos os gestos, as expressões, as ausências e 

presenças, em pormenores que nem mesmo o olho humano consegue perceber, mas um obturador 

sequencial de uma máquina fotográfica profissional sim, ele consegue registar tudo. Os sinais do seu 

corpo significam coisas dentro do contexto, não isolados. Para Charaudeau (2009), esses sinais não 

podem ser considerados isoladamente, pois eles significam em sua convergência, e é a partir dessa 

convergência que nasce a imagem do falante. Destarte, quando um político está em atuação numa 

assembleia, durante uma cobertura de fotojornalismo político, todo o seu corpo está a emitir sinais 

captados pelas lentes dos fotojornalistas. 

É um ambiente muito rico em informação visual para um fotojornalista atento. Todo o aporte 

que um político leva a proteger sobre um determinado assunto ou opinião, ali, naquele espaço 

em que se tem a oposição, acaba por se revelar. O debate faz com que muitas questões se 

revelem. (Michel Filho, 2018) 

As coberturas de general news da editoria política ainda incluem as cerimónias de inaugurações, 

entrega de prémios ou honrarias, conferências de cúpula, etc. Nestes eventos é mais comum a produção 

de retratos posados ou de espontâneos focados no rosto do retratado. Segundo Sousa (2000), nesse 

tipo de cobertura estabelece-se uma relação diferente entre fotógrafos e fotografados, pois estes, tendo 

consciência da presença da imprensa, podem interferir no seu posicionamento, na sua postura, no seu 

modo de agir e na forma de se dar a ver. As autoridades parecem nem perceber as máquinas fotográficas 
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e os profissionais de imprensa, não olham diretamente para eles, mas os seus gestos e expressões 

transmitem controlo sobre o corpo e pouca exposição emocional. Nos eventos políticos programados da 

cobertura da general news também é comum as entrevistas coletivas de conferência de imprensa, 

realizadas com uma autoridade política e os diversos jornalistas que compareceram ao evento, para 

economia de tempo e de trabalho, tanto para a fonte quanto para os profissionais jornalistas, 

fotojornalistas e videojornalistas. A entrevista coletiva, produzida por diversos representantes de veículos 

de imprensa, destina-se a obter informações diretamente da fonte sobre a opinião desta em 

acontecimentos que estão se desenrolando no campo político.  

A entrevista individual também é muito utilizada na editoria política, principalmente para 

conhecer melhor uma nova personagem do cenário político ou para obter uma opinião sobre determinado 

assunto de algum indivíduo de grande influência na esfera política. Em muitas reportagens a entrevista 

pode ser utilizada em trechos, como parte integrante da notícia. Já em entrevistas com novas 

personagens, as editorias costumam produzir um texto que defina o perfil do político.  

A entrevista pode ainda ser utilizada no estilo ping pong, com a transcrição das perguntas e 

respostas do jornalista e do entrevistado sobre um determinado assunto político. Segundo Luiz Amaral 

(2001) como praxis, a entrevista consiste num encontro da equipa jornalística com alguma pessoa, com 

a finalidade de interrogá-la sobre os seus atos e as suas ideias. As declarações da pessoa vão possibilitar 

que o entrevistado seja citado como fonte. Muitas vezes o conteúdo de tais declarações sobre um 

determinado acontecimento ou sobre uma decisão da área política é o que ressoa na esfera pública. 

Principalmente se essas declarações partiram de uma personagem da oposição, ou de um político mais 

velho e mais experiente, e, como explica John Eldridge (1993), os efeitos da repercussão de um 

depoimento numa notícia transformam-se em novas notícias.  

As entrevistas são estratégicas para entender e/ou estender o facto noticioso e levar ao leitor 

uma abordagem diferente daquela já explorada por outros veículos. Para Amaral (2001) o jornalista 

precisa de estar atento, ser bom observador do ambiente, ter tato e astúcia durante as entrevistas e 

elaborar um guião que lhe permita explorar as particularidades daquele entrevistado. Existem 

personagens que tentam fugir das perguntas, desconversam, fazem considerações de ordem geral, mas 

esquivam-se de dar opiniões mais contundentes sobre determinados assuntos. Na cobertura fotográfica 

não é diferente. Também é necessário que o fotojornalista procure conhecer um pouco do entrevistado 

antes de propor a realização das fotografias. Existem autoridades com larga experiência na política que 

não permitem fotografias enquanto conversam com o repórter, exatamente para não serem flagradas 
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com gestos e expressões faciais mais espontâneas. Preferem as fotos antes ou depois da entrevista para 

terem maior controlo sobre a produção da sua imagem.   

O fotojornalista Orlando Brito tem uma extensa experiência na editoria política, com 55 anos de 

cobertura fotográfica. Ele fez a sua estreia como fotojornalista na editoria política de maneira muito 

inusitada. Em 1965, quando Brito era laboratorista da sucursal do jornal Última hora, ele foi designado 

pelo editor para fotografar um acontecimento que não estava previsto, um encontro do então primeiro 

presidente pós golpe militar no Brasil de 1964, o Marechal Humberto Castelo Branco com o arcebispo 

de Brasília, na época Dom José Newton. Aos 15 anos de idade, tinha início a carreira de Orlando Brito, 

que se tornou cada vez mais especializada em fotojornalismo político. Ele teve a oportunidade de 

fotografar todos os presidentes do Brasil desde 1964.  

Brito publicou cinco livros, entre eles, O perfil do poder, em 1981, e Poder, glória e solidão, em 

2002, ambos sobre fotografia de personalidades políticas. Em 2020, na fase final de escrita desta tese, 

Brito preparava-se para lançar mais um livro, O Brasil de Castello a Bolsonaro, do Marechal ao Capitão, 

que, nas palavras do autor, será “direto do front dos acontecimentos, da chamada seara do poder”90. As 

suas fotografias fazem parte de acervos de museus e galerias, como o Museu de Arte Moderna, MAM no 

Rio de Janeiro e o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Com suas fotografias sobre personagens 

políticas, ele participou em exposições coletivas internacionais em cidades como Londres, Nova Iorque, 

Paris, Tóquio, Madrid, Lisboa, Buenos Aires, entre outras. E tem fotografias no acervo do Centre Georges 

Pompidou, em Paris.  

Orlando Brito decidiu criar a própria agência de foto-notícias, a Obritonews91 em meados da 

década de 1990. Ele também publica periodicamente fotos no seu blog92 pessoal e na página Os 

Divergentes93. A Obritonews tem uma equipa de seis profissionais, entre jornalistas, fotojornalistas e 

editores94. Na apresentação da sua agência há um texto introdutório que especifica a atividade de Brito 

e sua equipa como especializada em cobertura de notícias da política e economia, com produção de 

textos e fotos de acontecimentos relevantes no Palácio da Presidência da República, nos ministérios, no 

Congresso Nacional, nas embaixadas e órgãos importantes nacionais e internacionais sediados em 

Brasília. A agência também contrata fotógrafos e repórteres freelancers em outros estados do Brasil 

quando o assunto necessita de cobertura fora da capital, segundo Brito. 

                                                           
90 Fonte site Orlando Brito. Retirado de https://orlandobrito.com/ 
91 Agência Obritonews. Retirado de http://www.obritonews.com.br/ 
92 Blog Orlando Brito. Retirado de http://orlandobrito.com.br/wordpress/ 
93 Os Divergentes. Retirado de https://osdivergentes.com.br/author/orlandobrito/ 
94 Dados obtidos em 20 de fevereiro de 2020. 

https://orlandobrito.com/
http://www.obritonews.com.br/
http://orlandobrito.com.br/wordpress/
https://osdivergentes.com.br/author/orlandobrito/
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Como fotógrafo de autoridades políticas, Orlando Brito destaca-se por tornar as personagens de 

suas fotos alvo de análises críticas a partir das figurações de corpo por meio de cenários, resultado que 

Brito consegue com muita perspicácia do ambiente e dos estados emocionais do fotografado. Na página 

da Enciclopédia do Instituto Itaú Cultural, Brito é descrito como um fotojornalista que consegue criar 

factos a partir de fotos.  

Muitas vezes suas fotos tornam-se comentários críticos da situação política vigente. Ele manipula 

um repertório amplo de possibilidades visuais (contraluzes, closes, distorções provocadas por 

determinadas lentes etc.), para construir mensagens fotográficas que, por vezes, adquirem um 

sentido alegórico. Nelas, as características técnicas, a “escolha do momento decisivo”, as poses 

e a disposição dos objetos ganham conotação simbólica. (Enciclopédia Itaú Cultural, 2019)95  

Ao tomar conhecimento deste texto acima, na revisão dos trechos que separamos para publicar 

nesta tese, Brito manifestou-se contrariado com o termo “manipula”. Para o fotojornalista, há um 

repertório amplo, que faz parte dos princípios e dos elementos de composição da fotografia, da sua 

linguagem, como a iluminação, os planos, as lentes e as objetivas, a perspetiva, o enquadramento, a 

moldura, etc. 

Brito relatou para esta investigação, que quando acompanha um repórter para a produção de 

uma entrevista individual de um político, é sempre necessário agir com cautela na hora das tomadas 

fotográficas. Para o fotojornalista, a personagem entrevistada é a dona do seu território. No seu ambiente, 

um gabinete, a sala de estar da sua casa, na sua biblioteca, é o sujeito político que se permite retratar. 

Há um acordo tácito, onde a pose quase sempre é a figuração preferida, quase obrigatória, da 

personagem, em situações como esta. Um retrato de uma personagem, em determinada notícia, valoriza-

a, e quem vai ser fotografado sabe como quer ser registado. Numa entrevista, um sujeito em pose impõe 

respeito, credibilidade, coerência discursiva também pela imagem a ele associada e o político tem 

consciência disso quando recebe uma equipa de reportagem. Já a equipa, por estar no território da 

personagem, é compelida a seguir as regras do ambiente.  

Eu escutei esta frase e eu a uso porque eu acredito nela: “pose significa a soberania do EU”. A 

pose é de quem a faz. Quando alguém posa para um fotógrafo, há um jogo duplo ali. Alguém 

que está colocando-se da maneira que deseja ser visto. O fotografado está se colocando da 

maneira que ele acha que deve. Mas o fotógrafo, em função de uma receita gráfica, de uma 

receita de design, o fotógrafo altera isso. E alterar uma pose requer muito cuidado. Não dá para 

interferir numa pose. (Orlando Brito, 2018)96 

                                                           
95 Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura brasileiras (2019). São Paulo: Itaú Cultural. Retirado de 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18196/orlando-brito.  
96 Orlando Brito em entrevista concedida em 7 de janeiro de 2018.  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18196/orlando-brito
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Para o fotojornalista português Fernando Negreira, o momento de cobertura para uma entrevista 

ou um perfil exige uma certa diplomacia logo nos primeiros minutos de contato entre fotógrafo e 

fotografado, para criar um ambiente favorável, de preferência descontraído, para que a personagem 

possa deixar-se revelar ao ensaio fotográfico. Fernando Negreira nasceu em 1957 e tem 43 anos 

dedicados ao fotojornalismo. Iniciou-se como fotojornalista no jornal O Diário, em 1977, onde 

permaneceu por 13 anos. Em 1990 ele ingressou no semanário O Jornal, onde trabalhou por três anos, 

e quando a publicação foi extinta, continuou na empresa, que em 1993 criou a revista Visão, da qual ele 

integra a equipa desde então.   

Coordenador de Fotografia da newsmagazine, Negreira trabalha com uma equipa de seis 

fotojornalistas. Na opinião de Fernando Negreira, o desafio de uma cobertura num perfil ou numa 

entrevista é fazer com que o entrevistado assuma posições de corpo que são características dele próprio 

e perceba que ao natural será mais interessante do que ao assumir uma pose forçada. Negreira confessa 

que manter uma conversa que agrade ao entrevistado, com algum tema que lhe permita relaxar um 

pouco, ajuda nas tomadas das fotos. Ele exemplifica que pode ser um facilitador falar com o entrevistado 

sobre modelos de máquinas fotográficas ou fazer referência a alguma pessoa que os dois conheçam. 

Outra estratégia é interromper brevemente a sessão e mostrar algum resultado das fotografias do político 

no viewfinder da máquina fotográfica. E se não está a ficar nada mal, na opinião do fotojornalista, facilita 

ganhar a confiança do retratado. “Não contrariar a personagem, mas sugerir alternativas de posições de 

corpo, dá ao entrevistado a sensação de que ele pode escolher qualquer tipo de foto” (Fernando Negreira, 

2020)97.  

Para o fotógrafo Rogério Reis, que foi fotojornalista e editor no Jornal do Brasil e no jornal O 

Globo, também com grande experiência na fotografia de personagens da política durante entrevistas, o 

retrato de uma autoridade é algo que exige muita experiência do fotojornalista.  

O jornalismo discute a condição humana em vários aspetos e o retrato é o gênero fotográfico de 

grande identificação no jornalismo. Dificilmente vamos ler uma entrevista sem a foto do 

entrevistado. A foto revela a pessoa e ao mesmo tempo humaniza o que se lê. O retrato 

construído requer boa direção e cumplicidade do fotografado, já o retrato espontâneo é fortuito, 

sem consentimento prévio do fotografado. (Rogério Reis, 2018)98 

As únicas coberturas da editoria política que não pertencem ao género general news são as de 

um evento não programado para gestão de crise ou quando ocorre um incidente num evento 

programado. Estas são do género spotnews. São as coberturas de factos que envolvem acontecimentos 

                                                           
97 Fernando Negreira em entrevista concedida via troca de mails entre 3 e 5 de fevereiro de 2020. 
98 Rogério Reis em entrevista via mails de 4 a 14 de maio de 2018. 
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imprevistos, causados por denúncias de negligências, mau uso da máquina pública, corrupção, falta de 

gestão ou de estratégias para contornar ou resolver catástrofes climáticas, situações acidentais em que 

são necessárias tomadas rápidas de decisão governamental, renúncias a cargos importantes, escândalos 

sexuais, golpes, manifestações populares contra ou envolvendo políticos, crises de saúde em situação 

de pandemia ou epidemia, etc. Há eventos programados em que os políticos estão sob a vigilância de 

diversas câmaras e algo fora do controlo acontece, como por exemplo, uma sessão parlamentar 

interrompida por manifestantes populares, que há uma troca de géneros, do general news para o 

spotnews, quando a cobertura necessita de forte protagonismo dos profissionais do jornalismo, que 

trabalham sob muita pressão, pois o acontecimento perde o aspeto controlado e adentra no 

imponderente espacial e temporal dos eventos imprevistos, em que tudo pode acontecer.  

Em coberturas de spotnews, segundo Michel Filho, é importante fazer fotos em planos conjuntos 

que procurem evidenciar o “clima” do imprevisto, e também buscar identificar possíveis sujeitos, objetos, 

ações que se destacam nestas situações. A troca rápida de lentes pode ser importante neste tipo de 

cobertura. Anotar o que ocorre e quem são os sujeitos envolvidos é fundamental.  

Há ainda as coberturas de eventos não programados que exigem que os fotógrafos e jornalistas 

aguardem o político em frente ao prédio em que ele atua ou reside, em busca de oportunidades de 

conseguir uma entrevista, declaração ou imagem que possa revelar novidades ou algo inusitado. São 

coberturas sem nenhum planejamento prévio, em que os repórteres fotográficos ou cinematográficos 

usam lentes zoom e ficam atentos a todo e qualquer movimento nos ambientes.  

Orlando Brito conseguiu produzir uma foto de forte repercussão durante o processo de denúncia 

de improbidade administrativa contra o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, que ficou conhecido 

como a manobra das “pedaladas fiscais”, após dias a observar a rotina da personagem. O termo 

“pedaladas fiscais” foi utilizado pela oposição ao governo e pelos média brasileiros como uma metáfora 

às “manobras orçamentárias” do governo, não previstas pela legislação, que remetem ao facto de a ex-

presidente autorizar o uso de verbas públicas por meio de decretos sem a devida aprovação do Congresso 

Federal. Era de conhecimento público que a ex-presidente gostava de fazer trajetos de bicicleta em volta 

do Palácio do Planalto logo ao amanhecer, antes de iniciar as atividades oficiais. As emissoras de 

televisão mostraram imagens de Rousseff a praticar ciclismo diversas vezes, antes da crise 

governamental. Mas Brito conseguiu registar uma das imagens mais emblemáticas do período. Ele sabia 

da existência de um estabelecimento comercial de lavagem de automóveis com uma fachada sugestiva 

nos arredores do Palácio do Planalto, e aguardou que a ex-presidente transitasse pelo local. Na imagem 

captada por Brito está a então presidente a pedalar a sua bicicleta pela via pública, mais ao fundo, vê-se 
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a placa escrita Lava Jato Planalto. Uma referência à Operação da Polícia Federal que desencadeou 

diversas denúncias contra o Partido dos Trabalhadores, que Rousseff integrava99.  

 

Figura 29: As pedaladas, captada por Orlando Brito, é uma alegoria política 

A Operação Lava Jato, da Polícia Federal do Brasil, teve este nome por ser iniciada a partir de 

investigações de transações financeiras fraudulentas em redes de postos de combustíveis e de lavagens 

de automóveis, que revelou um bilionário esquema de desvios de dinheiro, corrupção, suborno, etc. 

envolvendo funcionários de altos cargos da Empresa de Petróleo do Brasil, a Petrobrás, diversas 

empresas de grande porte da construção civil, agentes financeiros e políticos influentes de vários 

partidos100.   

A foto de Rousseff foi publicada em diversos veículos. Na revista Piauí o relato da jornalista Julia 

Dualibi revela o passo a passo do fotojornalista Orlando Brito na produção da imagem por conhecer a 

rotina da personagem. Brito afirma que no fotojornalismo é preciso antecipar o comportamento dos 

políticos. Ele contou que quando trabalhou no jornal O Globo, teve como editor Erno Schneider, autor da 

fotografia conhecida como Qual o rumo? do ex-presidente Jânio Quadros com as pernas enviesadas. Foi 

com Schneider que Brito aprendeu que “não se pode cobrir um evento político sem saber o peso de 

cada personagem, a importância de cada facto, a relevância de cada gesto” (Orlando Brito, 2018)101. Ele 

considera fundamental uma atualização permanente sobre os bastidores dos acontecimentos e as 

                                                           
99 Fonte Revista Piauí. Retirado em https://piaui.folha.uol.com.br/materia/fim-do-caminho/ 
100 Fonte Ministério Público Federal do Brasil. Retirado de http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso/entenda-o-caso 
101 Orlando Brito em entrevista concedida a 7 de janeiro de 2018. 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/fim-do-caminho/
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso/entenda-o-caso
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personalidades que integram a estrutura do poder, tão mutável na atualidade. A troca de cargos, as 

denúncias, os escândalos, há sempre novidades que o fotojornalista precisa saber antes de se dirigir a 

uma cobertura da editoria de política. Brito acredita na força da imagem enquanto metáfora e alegoria, 

uma estratégia para fortalecer as questões subjetivas da editoria política  

E neste campo, a cobertura fotojornalística da política oferece oportunidades que podem 

fortalecer laços ou desfazer laços entre uma personagem, um profissional e o veículo a que este pertence. 

Destacamos dois episódios em Portugal: 1. o político Alberto João Jardim, na época presidente do 

Governo Regional da Madeira, fazia questão de, em todos os anos, participar sempre fantasiado no 

carnaval. A equipa de reportagem do semanário Tal&Qual acompanhou-o em 1997, tendo o fotojornalista 

José Carlos Pratas conseguido realizar um espontâneo do presidente, em cuecas, a vestir a fantasia de 

polícia sinaleiro. A fotografia foi publicada no periódico, tornou-se uma imagem satírica, foi reproduzida 

em diversas publicações noticiosas e continua a ser utilizada em blogs102. Houve o corte de relações entre 

o Governo Regional e o periódico e a interdição de mais qualquer convite ou entrevista a esse semanário, 

segundo Fernando Negreira; 2) no sentido oposto, o fotógrafo Inácio Ludgero, que na época era do 

semanário O Jornal, captou um espontâneo, em 1971, do então presidente do Partido Socialista e 

Primeiro Ministro (que mais tarde tornou-se Presidente da República), Mário Soares, com os 

suspensórios caídos, durante um congresso. Depois de publicado, o próprio Mário Soares (que tinha 

bom humor), elogiou o fotojornalista e manteve longa amizade com ele103. Após a morte de Soares, 

Ludgero lançou o livro Soares sempre fixe!, que reúne fotos que o fotojornalista fez em 38 anos de 

registos fotográficos do político. Soares escreveu sobre Ludgero que ele era um “prestigiado repórter 

fotográfico, que tem dedicado a sua vida a registar pela imagem os acontecimentos mais importantes 

das últimas décadas. Fá-lo com competência técnica, apurado sentido estético e uma invulgar simpatia 

humana” (Mario Soares, citado no Diário de Notícias)104. 

O sentido conotativo é um diferencial no fotojornalismo da editoria política e é exatamente por 

se constituir de metáforas visuais, de ressignificação de um objeto, de alegorias, de sátiras imagéticas, 

que a atividade está cercada de constrangimentos que interferem nas rotinas produtivas. 

Constrangimentos que influenciam ideologicamente na produção dos fotojornalistas. Por este motivo 

trataremos sobre as restrições e incontingências que os profissionais de imprensa vivenciam na editoria 

política. 

                                                           
102 Consultar a foto em https://www.flickr.com/photos/21921836@N08/2139982448 
https://aventar.eu/2011/09/17/estamos-de-tango/tanga/ 
http://josepaulofafe.blogspot.com/2014/12/alberto-joao-jardim-e-os-energumenos.html 
https://observador.pt/especiais/as-memorias-de-jardim-poder-cuecas-marcelo-e-vaias/ 
103 Fonte: vídeo de Ludgero a contar sua relação com Mário Soares, ver em https://www.youtube.com/watch?v=XsmjNEV-9NQ 
104 Fonte Diário de Notícias, retirado de https://www.dn.pt/lusa/obra-soares-sempre-fixe-reune-38-anos-de-fotografias-de-inacio-ludgero-8815460.html 

https://www.flickr.com/photos/21921836@N08/2139982448
https://aventar.eu/2011/09/17/estamos-de-tango/tanga/
http://josepaulofafe.blogspot.com/2014/12/alberto-joao-jardim-e-os-energumenos.html
https://observador.pt/especiais/as-memorias-de-jardim-poder-cuecas-marcelo-e-vaias/
https://www.youtube.com/watch?v=XsmjNEV-9NQ
https://www.dn.pt/lusa/obra-soares-sempre-fixe-reune-38-anos-de-fotografias-de-inacio-ludgero-8815460.html
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5.2. Restrições das coberturas fotojornalísticas nos eventos da política 

O ato de registo de imagens nos espaços físicos da política e da segurança pública contém 

normas e regras que, teoricamente, precisam de ser obedecidas. É importante para uma boa atuação 

profissional conhecer as normas daqueles que controlam o espaço. O que é ou não é permitido no 

comportamento profissional. Nos eventos da política, as assessorias de comunicação dos partidos, dos 

governos, e os próprios políticos com a sua personalidade, podem impor normas e exigências na 

produção da cobertura fotográfica.  

Os políticos, os grupos de pressão, os “senhores da economia” e os agentes de relações 

públicas, nomeadamente quando estão afectos aos poderes político e económico, bem como a 

determinados grupos de interesse – e enquanto fontes interessadas na divulgação de 

determinadas informações e ideias, bem como na supressão da divulgação de outras – incluem-

se, provavelmente, entre as fontes mais problemáticas, até porque, frequentemente, atuam 

como promotores de pseudoacontecimentos, de acontecimentos-mediáticos ou mesmo de 

determinadas construções de sentido para certas notícias e para certos acontecimentos, por 

exemplo, quando intervêm nos debates dentro do espaço público com todo o seu peso mediático. 

(Sousa, 2000, pp. 64-65) 

Segundo Arlindo Machado, nestes ambientes “o lugar que uma câmara ocupa para mirar seu 

objeto não é nunca um espaço neutro ou aleatório” (Machado, 1984, p. 104). O autor exemplifica o 

prédio americano do Pentágono, onde só é permitido fotografar ou filmar de fora, nunca em vista aérea 

tomada de cima dele. Também as áreas militares e zonas de segurança dentro de uma nação possuem 

regras rígidas de registo com máquinas profissionais de captação de imagens de veículos da imprensa. 

Nos eventos políticos, apesar de regras menos rígidas do que as vigentes nos espaços militares, 

os aparatos de captação de imagem, tanto estática quanto cinética, são tratados como armas, apontadas 

para o político, pois criam um circuito de vigilância que tudo vê, capaz de captar todo e qualquer 

movimento durante os eventos. E a assessoria do político age exatamente para tentar controlar ao 

máximo o tipo de imagem que ali será produzida. “Em termos políticos, o espaço público designa o 

conjunto de lugares, mais ou menos institucionalizados, em que são expostas, justificadas e decididas 

as ações concertadas e destinadas politicamente” (Martins, 2011, p. 113). Assim, toda a imagem feita 

em evento político é, nesta lógica, também um elemento do espaço público. Era suposto que não 

houvesse nenhum tipo de censura nestes espaços. Mas não é a realidade. Há um controlo dos espaços 

políticos em função do estado de alerta das consequências de tudo o que é documentado nestes 

acontecimentos. Machado alerta para a existência das forças monopolizadoras dos espaços.  
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O ato de fotografar exige mais que a simples posse da câmara: exige um pacto com o detentor 

do espaço, exige a retaguarda da agência noticiosa ou da empresa jornalística monopolizadora 

da informação, exige a credencial do ocupante e beneficiário da cena. (Machado, 1984, p. 105)   

O circuito de vigilância é uma imposição da visibilidade mediática que todo o político precisa 

utilizar no exercício da função. Mas a cada cobertura política, a depender do nível de importância da 

autoridade ou da temática da notícia, o jogo de forças se estabelece.  

Os sujeitos da política recebem um tratamento de destaque nos jornais e revistas porque fazem 

parte de um grupo muito seleto de cidadãos. Eles foram escolhidos como gestores da “máquina” que 

governa a população ou como seus representantes na elaboração das leis que regem e controlam uma 

sociedade. São sujeitos que estão cercados de cuidados com a própria imagem. A imagem do político 

transita numa linha ténue entre o privado e o público, muito difícil de delimitar, em função da 

representatividade moral da personagem, do seu caráter, das suas ações, das suas ligações partidárias, 

da sua ideologia, etc. Para Esteves (2004), há uma crise entre o público e o privado, “com uma formação 

de uma nova esfera social, que já não é nem verdadeiramente pública nem privada, mas que se alimenta 

de recursos essenciais originalmente constituintes destes dois domínios” (Esteves, 2004, p. 142). Desta 

forma, chama a atenção por exemplo a imagem de um rosto ou de um corpo de um representante 

político, fotografado enquanto se manifesta em arena política, flagrado em espontâneo, que revela 

emoções ou gestos que têm um apelo conotativo, que ultrapassaram o âmbito do privado e agora são 

de âmbito público. A emoção, a expressão e o gestual congelado passaram a ser um elemento do 

discurso ético-moral.   

Tendo em conta que a dinâmica do “Público” e do “Privado” são inseparáveis, isto é 

concretamente, que o Público é inseparável dos indivíduos propriamente ditos que o compõem, 

podemos concluir que a função política referida reveste um carácter essencialmente ético-moral: 

consiste num controlo de poder e numa exigência de legitimidade que se formam a partir dos 

anseios, expetativas, necessidades e da vontade dos próprios indivíduos. (Esteves, 2004, p. 135)    

Assim, as assessorias e os políticos sabem que as figuras de corpo do espontâneo colocam a 

imagem social do fotografado em risco. Le Breton afirma que é pelo seu corpo que você é julgado e 

classificado. Para o autor, a relação do indivíduo com o seu corpo ocorre sob a égide do domínio de si, 

o corpo é um motivo de apresentação de si e que, em todas as sociedades humanas, o corpo-imagem é 

uma estrutura simbólica: “o extremo contemporâneo erige o corpo como realidade em si, como simulacro 

do homem por meio do qual é avaliada a qualidade de sua presença e no qual ele mesmo ostenta a 

imagem que pretende dar aos outros” (Le Breton, 2003, pp. 30-31). 
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Quando se trata da produção diária de notícias políticas, é preciso compreender que 

determinadas coberturas fotográficas oferecem restrições e de que forma o resultado do que o 

fotojornalista produz está vinculado ao que é, ou não, permitido captar. Michel Filho relatou algumas 

dificuldades nas coberturas nacionais e internacionais que vivenciou quando era fotojornalista no Rio de 

Janeiro. Ele afirma que o resultado do trabalho do profissional na editoria política é muito influenciado 

pelo tipo de acesso às personagens nos seus ambientes de atuação. Quanto menor for a 

representatividade geopolítica das personagens, mais fácil é o contacto com estas:  

A cobertura política local, de legisladores de uma câmara de vereadores, permite que o acesso 

aos políticos seja muito maior do que numa cobertura nacional, num senado ou numa câmara 

de deputados federais. Quanto maiores os cargos, mais difícil são as coberturas, maiores são as 

restrições. (Michel Filho, 2018)105  

Alguns acontecimentos possuem normas de cobertura muito rígidas, estabelecidas muito antes 

do evento. Acompanhar chefes de estado, no Brasil, em atos inaugurativos, em visitas técnicas a obras, 

em espaços controlados, é tarefa que vai exigir dos cargos administrativos executivos de uma redação 

de um veículo noticioso o cadastro dos seus profissionais, para que estes possam adentrar em tais 

eventos. Segundo Rogério Reis, nos eventos políticos oficiais de governo o credenciamento é obrigatório. 

Para um fotojornalista obter uma credencial para um evento político específico, ele deve apresentar a 

sua identidade funcional. Caso o profissional seja freelancer, ele precisa de solicitar uma carta do veículo 

de comunicação para o qual ele esteja a trabalhar, como no caso de coberturas para agências 

internacionais. Em Portugal não é diverso. Segundo Fernando Negreira, os jornalistas e fotojornalistas 

têm apenas um documento de identificação profissional, a Carteira Profissional de Jornalista, 

reconhecida por todas as autoridades. Essa carteira é emitida pela Comissão da Carteira Profissional de 

Jornalista, presidida por um Juiz e com representantes do Patronato e do Sindicato dos Jornalistas, e 

nos dados desse documento não consta a que órgão de informação o fotojornalista pertence, entretanto, 

atesta a sua qualidade profissional, que por lei não pode ser barrada. Esse documento serve para entrar 

em 90% dos trabalhos de cobertura fotojornalística sem mais informação, entretanto há exceções: as 

cerimónias de Estado com assistência restrita (número de pessoas permitidas) onde as redações têm de 

informar que querem estar presentes e dar os dados dos jornalistas. Caso não consigam estar presentes, 

há um serviço de imprensa que fornece os materiais posteriormente. Outro caso de restrição são as 

cerimónias internacionais políticas, militares e até desportivas, onde os inscritos são verificados pelos 

serviços de segurança que podem barrar o acesso.  

                                                           
105 Michel Filho em entrevista concedida em 12 de janeiro de 2018. 
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As credenciais são numeradas para apenas permitir a quantidade de jornalistas previstos pela 

organização do evento, as autoridades não têm de conhecer antecipadamente os profissionais, 

embora eu saiba que há casos em que são cruzadas informações com bases de dados 

internacionais (por exemplo NATO/OTAN e terrorismo). (Fernando Negreira, 2020)106 

Mas Fernando Negreira reafirma o que escreveu Machado (1984) na década de 1980, que é 

impossível entrar num quartel sem a autorização do Ministério da Defesa, ou num hospital sem 

conhecimento da administração respetiva e, provavelmente, do Ministério da Saúde. 

As assessorias políticas e os órgãos de segurança federal exigem que cada pessoa que vai ter 

acesso ao chefe de estado seja identificada previamente. Não há um só fotojornalista sem credencial na 

cobertura desses acontecimentos, tanto no Brasil quanto em Portugal. Assim, os eventos controlados de 

general news, onde a imprensa está a fotografar um chefe de estado nos dois países em que tomamos 

como referência os códigos deontológicos e as publicações para análises empíricas (nas observações 

sobre a ex-presidente Dilma Rousseff) ou empíricas sistematizadas, no estudo quantitativo e qualitativo 

que apresentaremos no sexto capítulo, é preciso enfatizar que só é admitida a presença de profissionais 

credenciados em eventos nos palácios de governo dos chefes de estado das nações citadas. 

Nos pronunciamentos e discursos de políticos de influência nacional ou internacional, em 

eventos programados e em pseudoacontecimentos, os fotojornalistas operam as suas máquinas 

fotográficas a uma certa distância dos políticos, enquanto estes se expressam sobre um determinado 

assunto para uma plateia. Neste tipo de cobertura há questões da rotina produtiva e dos 

constrangimentos organizacionais que afetam o conteúdo do fotojornalismo.  

Eu percebo a necessidade dos políticos de criarem formas de cercear a atividade dos 

fotojornalistas, tentarem resguardar sua privacidade. No congresso brasileiro, por exemplo, está 

proibido, cada vez mais, o acesso aos deputados. O plano horizontal, na margem dos deputados 

está proibido. Apenas no plenário, numa vista aérea, só se consegue ver quem está na tribuna, 

na mesa do presidente do congresso. Mas o acesso a cada um dos deputados já não é possível. 

Isso criou um abismo para o trabalho do fotojornalista. E claro, impossibilita que o fotojornalista 

possa mostrar um erro, um equívoco, uma atitude sem máscara de quem está ali embaixo. 

(Michel Filho, 2020)107 

As condições de visibilidade técnica para as coberturas fotográficas da editoria política estão 

sujeitas a uma série de aspetos. É preciso atentar para a escolha do equipamento que melhor se adequa 

ao tipo de fotografia a que se pretende. O cuidado em usar lentes claras, objetivas com zoom para 

                                                           
106 Fernando Negreira em entrevista concedida em 26 de junho de 2020. 
107 Michel Filho em entrevista concedida em 21 de março de 2020. 
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aproximação do rosto, um tripé se necessário. Isso vai determinar as práticas articuladas para uma 

melhor cobertura. 

A dificuldade da cobertura política tem a ver com as cerimónias públicas onde estão muitos 

outros fotógrafos e operadores de televisão, uma multidão juntamente com a segurança e o 

público, que torna difícil fazer algo diferente e criativo. Em ambiente mais calmo, cerimónias em 

recinto fechado (congressos, reuniões) não tem dificuldade, tal como retrato de entrevista. 

(Fernando Negreira, 2020)108 

Michel Filho afirma que é sempre difícil para um profissional de imprensa trabalhar no centro do 

poder. Ele relata que uma simples caminhada de um político importante, que precisa de dar uma 

entrevista para repercutir um acontecimento, num espaço como os corredores do Congresso Nacional, 

parece algo fora de propósito. Os repórteres de imagem, tanto de TV quanto da imprensa, costumam 

caminhar de costas para poder acompanhar o político andando de frente: “muitos profissionais caem, 

se machucam, há conflitos com os seguranças, tudo em nome da imagem. É uma confusão. Não há 

uma preocupação nos ambientes políticos, nem das próprias personagens, em criar limites que facilitem 

a cobertura” (Michel Filho, 2018)109. 

Há muito amadorismo no tratamento da imagem da personagem. Então o fotógrafo está muito 

viciado em fazer “foto de dedo no nariz”. Na fotografia de um escritor, de um artista de cinema, 

de um cantor, há uma contemplação do leitor pelo retrato, muito próximo do retrato da pintura. 

Mas na política não. Na política há uma cultura de fotografar o dedo no ouvido, cara torta, enfim, 

uma cultura que precisa ser mudada dos dois lados, porque também há muito amadorismo da 

assessoria de imprensa que não tem nenhum cuidado com a personagem como um produto de 

imagem. O fotojornalista não tem espaço para trabalhar e acaba por buscar o diferencial na 

expressão facial. (Michel Filho, 2018)110 

Para Michel Filho as maiores dificuldades de cobertura acontecem nos eventos internacionais. 

Um fotojornalista iniciante na editoria política muitas vezes fica “perdido”, por isso os jornais e agências 

têm muitos critérios para escolher os profissionais para essas coberturas. Ele afirma que orienta o 

fotojornalista a procurar um lugar que lhe permita uma visão 360º e ficar atento, pois a oportunidade de 

uma boa foto vai surgir. Não adianta tentar ficar de um lado para o outro, pois a movimentação excessiva 

pode fazer o fotógrafo perder algo importante. A cobertura internacional, segundo ele, é sempre 

complicada para os fotojornalistas brasileiros:  

                                                           
108 Fernando Negreira em entrevista concedida via troca de mails de 3 a 5 de fevereiro de 2020. 
109 Michel Filho em entrevista concedida em 12 de janeiro de 2018. 
110 Michel Filho em entrevista concedida em 12 de janeiro de 2018. 
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Quando é uma cobertura de um evento no território brasileiro, com um político importante do 

exterior, os fotojornalistas locais acabam se submetendo às condições de quem vem, pois cada 

assessoria política tem as suas regras. E quando nós, fotojornalistas, acompanhamos o nosso 

chefe de estado em eventos políticos fora do Brasil, se tiver políticos de lá envolvidos, vale as 

regras do país deles. É sempre muito complicado. A concorrência com as agências, com os 

jornais internacionais, com o staff oficial (fotógrafo e o operador de vídeo) dos chefes de estado 

torna tudo muito confuso. (Michel Filho, 2018)111 

Orlando Brito diz que é comum o fotojornalista ficar sem um bom ângulo durante uma 

determinada ação do político e que muitos acabam por aguardar o fim do evento e pedem ao político 

que repita o gesto, para poder fotografar outra vez, só que mais bem posicionado. Mas ele não acha 

ético esse tipo de procedimento: 

Jamais alguém vai ouvir dizer que o Brito pediu ou induziu um ato, ou que pediu para repetir 

uma ação. Eu não induzo, eu não conduzo. Eu não peço nunca. Não se pede a um Cristiano 

Ronaldo ou a um Neymar que repitam um pênalti ou um gol. Então por que pedir a uma 

autoridade para repetir um gesto?  A fotografia decorre do que acontece. (Orlando Brito, 2018)112 

Segundo Michel Filho, em casos assim, quando o fotojornalista não consegue fotografar algo 

importante, o editor é obrigado a comprar a imagem produzida por profissionais de outros veículos. Ele 

argumenta que o leitor faz um investimento quando compra ou assina um jornal. E como investidor, o 

leitor quer ver as imagens que se tornam factos.  

O editor de política além de selecionar as fotos que os nossos próprios fotógrafos fazem, tem 

ainda que olhar o que as agências oferecem. Porque não dá para não repercutir uma foto 

polémica. Não é uma obrigação comprar as fotos que estão em evidência, mas é necessário, 

por uma questão de bom senso e pelo compromisso com o leitor. Se a internet implode com o 

assunto, como não dar ao leitor essa imagem? A foto quando tem uma relação completa com 

os acontecimentos, ela não pode ser ignorada, não importa quem foi que fez ou qual o veículo 

ou a agência que fez. A imagem induz à compra do jornal. Ela tem essa característica 

promocional. Ela vai para a capa e convida o leitor a comprar o jornal e ler a parte interna. 

(Michel Filho, 2018)113 

 

5.3. O aspeto espetacular dos eventos políticos 

O ambiente dos políticos é um espaço cénico, em que os atores são dirigidos pelos seus 

assessores de imprensa, segundo os fotojornalistas entrevistados para esta investigação. Orlando Brito 

                                                           
111 Michel Filho em entrevista concedida em 12 de janeiro de 2018. 
112 Orlando Brito em entrevista concedida a 7 de janeiro de 2018. 
113 Michel Filho em entrevista concedida em 12 de janeiro de 2018. 
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define os eventos programados como um palco, em que há toda uma mise en scène que tenta favorecer 

a imagem das autoridades presentes. O espaçamento dos corpos e das coisas em cena são planeadas 

como numa peça teatral.   

A realidade? A nova maneira de comunicar com a imagem criou formatos. Qualquer palácio do 

mundo deu esse formato que eu vou te dizer: está lá todo mundo para receber a imprensa, tudo 

muito controlado, tem uma bandeira, tem uma placa, é um teatro. Os atores trabalham ali dentro 

e, ainda assim, isso virou algo chamado de “realidade”. Uma grande hipocrisia. O senhor 

presidente deve ficar bonito, com luz lateral, e isso é chamado de realidade. Uma cerimônia 

palaciana é toda controlada. Os fotógrafos não têm quase liberdade nenhuma para produzir 

fotografias. (Orlando Brito, 2018)114 

Tornar tudo bonito, principalmente o corpo ou o rosto da personagem política nos eventos de 

cobertura da imprensa, é uma preocupação constante dos assessores, pois é o corpo físico que, em 

primeira instância, movimenta os afetos nas disputas eleitorais, nas pesquisas de aprovação dos 

cidadãos, na aparência de equilíbrio e capacidade emocional para comandar e decidir sobre a 

governabilidade. O poder incorporado na personagem recebe os cuidados diante das lentes dos 

fotógrafos.  

Insistir na íntima ligação existente entre ver, ser visto, viver, não é anódino, num momento, 

justamente, em que a imagem longamente estigmatizada se (re)torna um dos pivôs da vida 

social. Foi possível dizer a mesma coisa relativamente ao corpo, que já não é considerado como 

simples ferramenta de produção, mas que se torna, cada vez mais, um corpo amoroso com as 

suas próprias exigências. A tudo isso, seria necessário acrescentar o sensível, sob as suas mais 

diversas modulações, que já não se pode relegar para a ordem do privado, mas que contaminam, 

de uma maneira mais ou menos selvagem, o conjunto da vida pública. (Maffesoli, 2000 p. 110)  

Num ambiente em que a mise en scène é evidente, não tem notícia no aspeto foto-jornalístico, 

segundo Orlando Brito:  

O mundo moderno imprimiu um ritmo nessa ideia de bonito em tudo. Hoje a beleza no design, 

no perfume, na geladeira (que não basta ser boa, prática, tem que ser bonita), o perfume não 

basta ser cheiroso, a estética é essencial. Mas numa fotografia, é diferente, não basta estar 

bonito. Tem que ter conteúdo. Desde que eu entrei na profissão eu tenho o maior respeito pelo 

leitor. Meu leitor está longe do acontecimento, o papel do fotógrafo é unir as pessoas distantes 

ao evento, eu estou próximo do acontecimento. Em nome desse respeito, eu busco o melhor 

momento do que está ali. O momento em que a personagem está mais parecida com o ser 

humano que é. Para mim o espontâneo é a alma do jornalismo. É de onde vem a surpresa. As 
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poses, em geral, perguntam. Os instantâneos respondem. Uma pose nunca surpreende. Mas o 

espontâneo surpreende, é o movimento autêntico. (Orlando Brito, 2018)115 

Brito considera muitos eventos políticos “falsos espetáculos”. Se tomarmos os argumentos de 

Guy Debord quando afirma que “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social 

entre pessoas, mediada por imagens” (Debord,1997, p. 14), vamos discordar do uso da palavra “falso”.  

Segundo Norberto Bobbio (1997), como o regime do poder visível, a democracia precisa de se 

manifestar em reuniões, eventos, assembleias. Os escritores políticos de todos os tempos inspiraram-se 

nas descrições do grande exemplo de Atenas de Péricles, da “ágora” e da “eclesia”, isto é, da reunião 

de todos os cidadãos num lugar público com o objetivo de apresentar e ouvir propostas, denunciar abusos 

ou pronunciar acusações, e de decidir, erguendo as mãos, após terem apreciado os argumentos pró e 

contra apresentados pelos oradores (Bobbio, 1997, p. 4). Para o autor, não é sem razão que os eventos 

políticos são comparados a um grande teatro ou estádio, a um espetáculo em que os espectadores são 

chamados a assistir uma ação cénica que se desenrola segundo regras preestabelecidas. O poder, que 

é uma abstração, e na maior parte do tempo atua de forma invisível, manifesta-se visível e concreto nas 

representações que acontecem no palco da política democrática.     

Em meados do século XX, um grande acontecimento só era iniciado após a chegada da 

imprensa. A presença dos fotógrafos de imprensa era uma condição para o desenrolar dos atos políticos, 

que na verdade eram propaganda partidária, mas elaboradas na forma de cobertura jornalística 

(Domenach, 1979; Freund, 1993; Baeza 2007). Para Sontag essa relação de espetáculo demarca todo 

encontro entre um evento e um fotógrafo no período analógico:  

Tirar fotos é um evento em si mesmo, e dotado dos direitos mais categóricos – interferir, invadir 

ou ignorar, não importa o que estiver acontecendo. Nosso próprio senso de situação articula-se 

agora, pelas intervenções da câmara. A onipresença de câmaras sugere, de forma persuasiva, 

que o tempo consiste em eventos interessantes, eventos dignos de ser fotografados. Isso, em 

troca, torna fácil sentir que qualquer evento, uma vez em curso, e qualquer que seja seu caminho 

moral, deve ter caminho livre para prosseguir até se completar – de modo que outra coisa possa 

vir ao mundo: a foto. Após o fim do evento, a foto ainda existirá, conferindo ao evento uma 

espécie de imortalidade (e de importância) que de outro modo ele jamais desfrutaria. (Sontag, 

2004, pp. 21-22) 

Pepe Baeza afirma que a imagem é um dos suportes fundamentais de todas as estratégias 

contemporâneas de persuasão e uniformidade de gosto; é o mecanismo de controlo mais refinado do 

mercado. O fascínio pela velocidade das mudanças que estão ocorrendo e o esclarecimento das 
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mensagens que chegam até nós, sem abrir mão do prazer estético e emocional, mobilizam sentimentos 

e afetos.  

Um enorme paradoxo contemporâneo é que cada vez mais mensagens nos deixam menos 

informados. E a imagem desempenha um papel determinante nesse processo, situado entre a 

indiferença dos jornalistas pela palavra e a crescente exploração dos recursos visuais que a 

comunicação persuasiva está fazendo. Esse contexto é o uso espetacular ou banal que está 

sendo feito da imagem nos media. (Baeza, 2007, p. 10) 

Com o advento da televisão, a importância das emissoras nos espetáculos da política era ainda 

maior. Essa realidade só foi alterada com a chegada dos canais a cabo, no início dos anos 1990. Na 

atualidade os órgãos governamentais têm a sua própria equipa de assessoria interna que produz as 

coberturas de todos os eventos e alimenta os canais criados para dar visibilidade aos atos dos três 

poderes. No Brasil, por exemplo, há emissoras para transmitirem em direto os atos do senado e da 

câmara federal, além dos atos dos tribunais superiores de justiça. A imprensa é convidada para tais 

espetáculos, mas se não comparece, os eventos acontecem e recebem toda a cobertura com câmaras 

de fotografia e vídeo das assessorias, que retransmitem os seus conteúdos para os canais a cabo ou 

para os média alternativos.  

Em contrapartida, são muitas as reuniões políticas importantes em que a imprensa não é 

convidada. Isso demonstra como há uma intenção na espetacularização de certos eventos.  

Não é possível fazer uma oposição abstrata entre o espetáculo e a atividade social efetiva: esse 

desdobramento também é desdobrado. O espetáculo que inverte o real é efetivamente um 

produto. Ao mesmo tempo, a realidade vivida é materialmente invadida pela contemplação do 

espetáculo e retoma em si a ordem espetacular à qual adere de forma positiva. A realidade 

objetiva está presente dos dois lados. Assim estabelecida, cada noção só se fundamenta em sua 

passagem para o oposto: a realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real. Essa alienação 

recíproca é a essência e a base da sociedade existente. (Debord, 1997, p. 15)    

Na atividade política a encenação já faz parte de uma prática naturalizada. Segundo Debord, a 

prática social, diante da qual se coloca o espetáculo autónomo, é também a totalidade real que contém 

o espetáculo. A política supõe visibilidade para um conjunto de práticas, de instituições, de forças 

simbólicas e de atores, que são capazes de se apresentar e se fazer representar de forma visível à 

sociedade. Debord defende que na sociedade do espetáculo, o tato perdeu espaço para a visão, sentido 

esse que é abstrato, na medida em que o sujeito se coloca historicamente na atualidade a partir das 

imagens que produz e consome.  
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Para o autor existem pseudonecessidades geradas pelas imagens e a sociedade de consumo 

pauta-se pela eterna falta. Uma falta que se completa, de forma equivocada, na imagem. Na 

representação (falsa) do que nos falta (de verdade). A imagem então faz uma mágica. As imagens, 

carregadas de sentido, de representações simbólicas, de informações senso-cognitivas, ao adentrar no 

universo do sujeito, servem como ferramentas de exploração de mecanismo de valores, de atitudes, de 

formação de gosto e de seus conteúdos, numa retroalimentação cultural. 

Mas o espetáculo não tem intenção de informar, nem de transmitir valores ou de unir o público 

nalguma expressão de cultura, segundo Denis Mcquail, mas simplesmente “captar e manter a atenção 

visual ou auditiva” (Mcquail, 2003, p. 56). Para o autor, “ganhar a atenção é um fim em si mesmo sem 

valores a curto prazo e essencialmente vazio de sentido. A forma e a técnica precedem o conteúdo da 

mensagem” (Mcquail, 2003, p. 57). 

Segundo Jorge Pedro Sousa, o autor Thomas Patterson, que estudou sobre as fontes de 

informação no jornalismo, acusa os jornalistas de contribuírem para descredibilizar os políticos e a 

política, desfazendo os laços que ligam eleitores e eleitos e contribuindo para a degradação das 

democracias, uma ideia de que Sousa discorda:  

Segundo Patterson, a competição entre os oligopólios noticiosos e o entendimento das notícias 

como produto de consumo incentivam a ultrapassagem dos limites além dos quais a política se 

degrada. Mas, na verdade, os jornalistas não são culpados de alguns políticos (friso o alguns, 

porque, tal como há jornalistas e jornalistas, há políticos e políticos) (…) contribuem para 

confundir política com entretenimento e espetáculo, vida pública com vida privada, interesse 

público com interesse privado, sujeitando-se, por este motivo, a verem devassada a sua reserva 

de intimidade pelos news média. Mais do que isso, antes dos jornalistas, contribuem estes 

políticos para a degradação da democracia, para a descredibilização dos políticos e da política e 

para a enfraquecimento dos laços entre eleitores/cidadãos/contribuintes e eleitos/cidadãos 

beneficiados pelos contribuintes. (Sousa, 2000, p. 68) 

Os políticos, para se manterem em mandatos sucessivos, precisam de alardear as suas ações 

governamentais, precisam de figurar como as personagens que desencadeiam as ações, como se fossem 

os modelos perfeitos de governabilidade. Há uma dimensão estética nos eventos da política, enquanto 

ritual, que já existia, mas que se intensificou após a invenção da câmara fotográfica e se massificou após 

a televisão, ampliando o aspeto espetacular de tudo relacionado ao âmbito político. Entretanto, a 

imprensa não é isenta, pois ela presta-se ao sensacional, ao surpreendente, ao excecional, ao 

extraordinário e se é algo que vende jornais, que aumenta audiência, que amplia a visibilidade do próprio 

veículo, a imprensa não se abstém de noticiar. O normal, o que dignifica, o que é ético, o que sensibiliza 

para transformar o mundo em benevolência, não é notícia, mas o espetacular sim. 
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O editor Michel Filho abandonou as redações em meados de 2019, tornou-se consultor de 

imagem na área política e considera o mercado promissor, pois a assessoria de comunicação sem um 

especialista em imagem não observa os detalhes importantes no ambiente político e tampouco no 

fotografado.  

Existe pouco trabalho especializado de uma assessoria de imagem na área política. A assessoria 

de imagem requer uma boa apresentação da personagem com relação ao próprio vestuário, 

uma maquiagem corretiva e, também, um cuidado com os elementos componentes do 

ambiente. Um bom fundo para a produção da imagem. E de forma geral isso não existe. Eles 

preparam tudo de forma muito evidente, de forma muito simplória, com a marca do partido, a 

marca do ministério, tudo tão óbvio, com microfones antigos que tomam metade do rosto da 

personagem. E isso prejudica os planos de captação que se tem para fotografar. Fica uma 

imagem suja, sobrecarregada. Atrapalha (o excesso de elementos) muito na composição. (Michel 

Filho, 2020)116 

O coordenador de fotografia da revista Visão, por sua vez, afirma que, nos ambientes muito 

controlados pela assessoria, a atividade de cobertura de política exige muita criatividade: “os assessores 

realmente tentam mostrar a imagem favorável do político restringindo o que acham desfavorável, cabe-

nos a nós contornar essas dificuldades e conseguir algo que surpreenda o leitor” (Fernando Negreira, 

2020)117.  

Por este motivo as coberturas fotojornalísticas da editoria política possuem especificidades. Elas 

exigem experiência e conhecimento prévio dos seus profissionais para lidar neste cenário tão melindroso, 

com personagens tão complexas como os políticos. E a manutenção do discurso do espontâneo colabora 

para que a imprensa possa atuar com uma capacidade criativa sem ser censurada de todo, afinal, a 

câmara capta o corpo do político em plena ação, reação e emoção. Rogério Reis também defende que 

a mise en scène acaba por fazer o fotojornalista optar por tentar traduzir toda a dramaticidade e a 

teatralidade do ambiente com algum humor: 

A fotografia que busca captar o momento expressivo do rosto de uma pessoa que está com a 

sua atenção voltada para uma entrevista ou fazendo uma apresentação em público coloca o 

fotógrafo numa posição remota, de certa invisibilidade diante do sujeito. Assim podemos fazer 

vários disparos na busca pelos momentos mais expressivos e espontâneos. Nesses momentos, 

dependendo do juízo de valores do fotógrafo, consciente do poder da bidimensionalidade da 

imagem, também se pode produzir situações críticas e bem-humoradas, onde o fotógrafo usa o 

                                                           
116 Michel Filho em entrevista concedida em 21 de março de 2020. 
117 Fernando Negreira em entrevista concedida via troca de mails de 3 a 5 de fevereiro de 2020. 
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fundo e os elementos da cena para dialogar de forma irônica com o sujeito da foto. (Rogério 

Reis, 2018)118 

Além do fundo e dos elementos da cena, como pontuou Rogério Reis, os diálogos irónicos são 

constantes com os elementos do corpo. Utilizaremos a teoria da anátoma-polític de Foucault para 

associar a cobertura de imprensa ao regime da visibilidade panótica, pois há uma grande quantidade de 

câmaras nos eventos políticos. As possibilidades da fotografia sequencial na captação do inconsciente 

ótico, registados no espontâneo, aumentam a quantidade de figurações fora da normalidade, quando há 

registos fotográficos sequenciais sob todos os ângulos. Essa conjunção possibilita que as escolhas 

editoriais reconfigurem gestos, expressões ou reações captadas pelo aparato fotográfico. A editoria 

política, nos seus processos editoriais, apropria-se e reconfigura as figurações de corpo das personagens. 

 

5.4. O panótico e a anátoma-político no processo editorial do espontâneo 

Um facto que aconteceu durante a primeira fase da nossa pesquisa envolvendo dois chefes de 

estado possibilita-nos um exemplo muito claro de como a imprensa pode tratar o corpo-imagem como 

elemento político nos processos editoriais. Tomamos emprestadas duas teorias de Michel Foucault, 

descritas nas obras Vigiar e punir (2011) e Microfísica do poder (1984), para analisar a relação do corpo 

e dos aparatos de vigilância nas coberturas políticas. Utilizamos o termo anátoma-político, que o autor 

criou para problematizar a forma como o corpo de um sujeito pode ser subjugado pelo sistema, e o 

relacionamos às questões da vigilância panótica, quando há um circuito de aparatos que captam esse 

corpo a envolver cada movimento do indivíduo. Para melhor demonstrar essa relação, vamos relatar um 

acontecimento político que gerou uma foto emblemática.  

No dia 13 de fevereiro de 2017 aconteceu a solenidade do primeiro encontro oficial entre o 

presidente americano, Donald Trump, e o primeiro ministro do Canadá, Justin Trudeau. Havia 

fotojornalistas dos principais jornais americanos e das principais agências do mundo a acompanhar o 

evento no Salão Oval da Casa Branca. Logo, crê-se que são fotojornalistas credenciados e de alto padrão 

ético, técnico e estético. Os fotógrafos Saul Loeb, da Agence France Presse (AFP), e Kevin Lamarque, da 

Reuters, capturaram um gesto de Trump em consonância com uma expressão de Trudeau que teve 

grande repercussão. A imagem produzida pelos dois fotógrafos mostrava Trump com a mão estendida 

para um cumprimento formal e Trudeau tinha no rosto uma expressão que transmitia um misto de 

emoções entre dúvida e menosprezo pela mão estendida. As fotos foram divulgadas pela AFP e Reuters 

                                                           
118 Rogério Reis em entrevista via mails de 4 a 14 de maio de 2018. 
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e tornaram-se notícia rapidamente, divulgadas em muitos tabloides, reduzidas ao significado do rosto do 

ministro do Canadá. A cena foi reproduzida incansavelmente em redes sociais, como Twitter e Facebook, 

tornando-se meme119. Horas depois de a imagem se tornar viral nas redes, o site do The Guardian120 havia 

exibido um vídeo do encontro e nas imagens em movimento era possível perceber que Trudeau parecia 

não ter visto a mão estendida de Trump, pois ele olhava para os fotógrafos, enquanto o presidente 

americano antecipava por segundos a mão para a saudação oficial. 

 

Figura 30: O encontro oficial de Trump e Trudeau noticiado pela Veja 

Trudeau levantou as sobrancelhas e fez uma expressão que pareceu ser de dúvida direcionada 

aos fotógrafos, como se questionasse, com dúvidas no olhar, se os profissionais da imprensa estariam 

prontos para apertar o disparador e registar a fotografia. Enquanto o seu rosto ainda carregava a 

expressão de dúvida, Trudeau voltou-se para a direção de Trump e a imagem, captada por duas câmaras 

diferentes, a de Loeb (AFP) e de Lamarque (Reuters), carregava ainda a expressão de Trudeau e pareceu 

que a emoção era direcionada ao presidente americano. Essa assimetria no continuum dos movimentos 

dos dois políticos gerou a fotografia singular do misto de expressões do rosto do primeiro ministro e que 

foi transformada em notícia, tão rapidamente quanto a internet possibilitava.  

Para Jorge Pedro Sousa (2002) o fotojornalismo possui uma complexidade inerente porque 

enquanto atividade de mediação simbólica, o produto do fotojornalismo, a fotografia de imprensa, leva 

os recetores a consumirem determinadas representações mediatizadas da realidade. 

                                                           
119 Meme, do grego imitação; da biologia, replicação; um termo utilizado quando há recriação excessiva, coletiva e paródica de imagens (fixa ou cinética) e 
textos, por usuários de redes sociais na internet e nos smartphones (Horta, 2015).   
120 Fonte The Guardian. Retirado de em https://www.theguardian.com/us-news/video/2017/feb/14/donald-trumps-strange-handshake-style-and-how-justin-
trudeau-beat-it-video-explainer 
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Os tabloides deram a notícia. Num primeiro momento, era um facto alimentado por uma 

imagem. Logo depois provou-se que era uma notícia falsa, a fake news de que Trudeau titubeou para 

cumprimentar Trump. Mas a imagem parecia ser verdadeira. O equívoco só foi desfeito pelo vídeo 

publicado pelo The Guardian horas mais tarde. Mas embora o vídeo tivesse esclarecido a notícia falsa 

que a imagem havia gerado, muitos veículos sérios repercutiram a cena entre Trump e Trudeau dentro 

de um novo contexto. A foto da assimetria de movimentos foi utilizada por outros jornais para falar sobre 

como Trump estava acostumado a cumprimentar chefes de estado com um comportamento exagerado, 

com uma força desproporcional e a foto inusitada, num novo contexto, parecia uma resposta de Trudeau 

ao comportamento de Trump. 

 

Figura 31: A notícia da revista Visão no dia seguinte ao encontro oficial 

Revistas como a Visão, em Portugal, e a Veja, no Brasil, e também os canais de televisão, como 

a SIC121, exploraram o espontâneo com a expressão dúbia do ministro como um facto fotográfico. Uma 

foto capaz de alterar uma notícia é um facto fotográfico. Uma imagem de forte impacto, que pode ter 

sido produzida durante um acontecimento, mas que ganha autonomia. E, embora seja resultado de um 

facto independente, no caso o primeiro encontro oficial entre dois chefes de estado, a fotografia gerou 

outro facto, como Trudeau resistiu ao cumprimento exagerado de Trump.  

Este episódio demonstrou como a anatomia do corpo se torna componente político e pode ser 

um elemento do processo editorial da imprensa122. O corpo de Trudeau tornou-se manipulável no contexto 

                                                           
121 Fonte Canal SIC. Retirado de https://sicnoticias.pt/mundo/2017-02-14-Os-famosos-Trumpshakes-e-o-aperto-de-mao-que-deixou-pendurado-o-Presidente-
dos-EUA 
122 Fontes: revista Veja. Retirado de http://veja.abril.com.br/blog/headlines/duelo-de-aperto-de-maos-rouba-a-cena-em-encontro-trump-trudeau/ 
Revista Visão. Retirado de  http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2017-02-14-Primeiro-ministro-do-Canada-mostra-como-resistir-aos-apertos-de-mao-de-
Trump 
 

https://sicnoticias.pt/mundo/2017-02-14-Os-famosos-Trumpshakes-e-o-aperto-de-mao-que-deixou-pendurado-o-Presidente-dos-EUA
https://sicnoticias.pt/mundo/2017-02-14-Os-famosos-Trumpshakes-e-o-aperto-de-mao-que-deixou-pendurado-o-Presidente-dos-EUA
http://veja.abril.com.br/blog/headlines/duelo-de-aperto-de-maos-rouba-a-cena-em-encontro-trump-trudeau/
http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2017-02-14-Primeiro-ministro-do-Canada-mostra-como-resistir-aos-apertos-de-mao-de-Trump
http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2017-02-14-Primeiro-ministro-do-Canada-mostra-como-resistir-aos-apertos-de-mao-de-Trump
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político, pois a sua expressão captada alterou o valor-notícia do acontecimento. Não era um sujeito 

comum a fazer uma expressão de menosprezo. Era um representante de uma nação que fez aquela 

expressão para um outro representante de uma outra nação.  

A história da representação humana circunscreve a da representação do corpo, com a qual o 

corpo se constitui como veículo de um ser social. A contradição entre essência e aparência é 

aqui bem manifesta, mas não se lê apenas entre o corpo e os papéis que ele desempenha, 

porque se encontra inscrita no próprio corpo. (Belting, 2014, p. 119) 

De forma editorial, o corpo de Trudeau foi manipulado três vezes. Da primeira, pelos 

fotojornalistas que estavam no recinto e captaram a cena e a enviaram, mesmo fora de contexto, para 

as suas agências. Da segunda vez, os tabloides utilizaram-se do corpo de Trudeau para afirmar que o 

político canadiano havia menosprezado a mão estendida do presidente americano. Na terceira 

manipulação, já com a imagem contextualizada pelo vídeo do The Guardian, os veículos sérios utilizaram 

outra vez o corpo de Trudeau para repercutir, com a fotografia, como as demonstrações exageradas de 

Trump na forma de cumprimentar os chefes de estado ultrapassavam a diplomacia. O episódio é um 

exemplo dos constrangimentos dos novos regimes de visualidade, gerados por vários aspetos em 

conjunto: 1) o aparato do motor drive e a prática da fotografia espontânea sequencial gravada em frações 

de segundos em cartões de memória; 2) as novas tecnologias do digital que permitem rapidamente a 

postagem e a divulgação da imagem na internet, e; 3) a cibercultura, com o compartilhamento viral de 

fake news em redes sociais, com seus desvios de invisibilidade (pois não encontramos registo da opinião 

de Trudeau sobre o episódio nos jornais de Portugal ou Brasil) e as suas possibilidades de originar novas 

figurações de corpo e criar o gesto inacabado como figuração, o que dá origem a um valor-notícia que 

está baseado num continuum do movimento do corpo-imagem. 

Para Barthes a fotografia capta tudo e qualquer figuração registada transforma-se em pose. 

Escreve o autor: “(...) o que funda a natureza da fotografia é a pose” (Barthes, 1984, p. 117). O autor 

explica que pouco importa a duração física de uma pose, pois a pose não é uma atitude do alvo, não é 

o facto de o sujeito parar e colocar-se em determinada posição, mas sobretudo ele ter sido fotografado, 

e na fotografia a sua imagem está paralisada no tempo. Mesmo que na realidade o sujeito não tenha 

demorado em tal posição, não tenha tentado construir sentido algum com ela, a fotografia dele, em 

qualquer posição, vai gerar sentido: as poses são fabricadas pela fotografia. Assim, no conceito de 

Barthes, qualquer posição do corpo captada transforma-se em pose. Mas embora a teoria de que todo o 

gesto captado configura uma figuração de corpo, e concordamos com o autor na ideia de que uma 

figuração sempre detém um sentido, discordamos no uso da palavra pose para um gesto não 
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concretizado, pois para se configurar em pose um princípio deveria existir: o de que o contrato entre 

fotografado e fotógrafo foi respeitado e de que a pessoa posou para obter aquela figuração. Logo, o corpo 

captado da forma descrita acima é uma não-pose. A figuração não detém o poder simbólico da pose, 

mas sim a sua antítese. Trudeau não escolheu ser registado com aquela expressão. O gesto não-

concretizado, mas captado em foto, é uma figuração clara de menosprezo, entretanto não é, 

conceptualmente, uma pose. A não-pose dificilmente se sustenta na fotografia pessoal e social, pois ela 

é fruto de um disparo desavisado, de um corpo que não se posicionou para ser imortalizado, mas que 

se tornou imagem-monumento sem a devida preparação. 

O corpo das personagens públicas é um elemento editorial porque as suas ações, emoções e 

reações faciais têm um valor intrínseco que advém da função regulatória das emoções em contexto 

social, que extrapola do âmbito privado ao público. Giddens contextualiza uma série de pesquisas sobre 

expressões faciais, gestual e postura corporal comparando povos diferentes, e afirma que o corpo e o 

rosto produzem uma comunicação não-verbal muito evidente, com troca de informação e sentido. Para 

Giddens, essa comunicação não-verbal pode eliminar ou expandir o que é dito por palavras: “tal como 

sucede com expressões faciais, os gestos e a postura corporal são constantemente utilizados para 

completar expressões verbais e também transmitir significados sem que nada seja dito” (Giddens, 2008, 

p. 84). 

A analogia entre corpo e imagem, que a fotografia elevou à categoria de “index” do corpo (no 

sentido de Charles S. Pierce), baseava-se na confiança da realidade do corpo e ainda na crença de que 

o corpo real pode representar o homem que ele encarna (Belting, 2014, p. 142). O corpo é o lugar onde 

o sujeito se materializa. Com o seu corpo, os seus movimentos, as suas expressões, há a materialidade 

do sujeito que se comunica, o corpo torna-se uma via discursiva do sujeito. Belting diz que nos nossos 

corpos conjugamos particularidades de ordem pessoal (sexo, idade, profissão e biografia) com outras de 

índole coletiva (ambiente, época e educação). Esta dupla marca exprime-se na aceitação e aquiescência 

mutável com que enfrentamos as imagens do mundo exterior. 

Desde sempre os seres humanos elaboraram imagens de si próprios, muito antes de começarem 

a escrever. Mas se até à invenção do sistema Kodak (You press the button, and we do the rest), 

há mais de um século, esse tinha sido o privilégio dos criadores profissionais de imagens, hoje 

fotografamo-nos e filmamo-nos uns aos outros desde o berço até a tumba. Sempre que 

aparecem pessoas na imagem, representam-se corpos. Portanto, as imagens deste tipo têm 

sentido metafórico: mostram corpos, mas significam pessoas. (Belting, 2014, p. 117) 

Para Sousa (2002), existe uma “identidade entre o significante do outro (a sua imagem 

representada) e o significado da ação moral (o reconhecimento de que o outro é como o ser em todos 
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os aspetos significativos). Consequentemente, a superfície do significante, que é a imagem em 

representação, deve ser lida e interpretada pelos significados que sustenta (representa). Assim, “um 

determinado conteúdo estético pode criar ou reforçar empatias, pelo que a questão do inter-

relacionamento entre a estética e a moral se mantém” (Sousa, 2002, p. 139).   

As relações de poder nas sociedades dão-se através da política, dos grupos detentores de poder 

na área económica, mas também de forma simbólica através da imprensa. Sobre o poder, Foucault diz 

que:  

Nas suas malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este 

poder e de sofrer a sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre 

centros de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles 

(...). Efetivamente, aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e desejos sejam 

identificados e constituídos enquanto indivíduos é um dos primeiros efeitos de poder. (Foucault, 

1984, p. 184)      

A imprensa pode dispor dos sinais do corpo do político, com o poder de alterar o contexto em 

que o corpo foi captado e dar um novo significado aos sinais emitidos. Segundo Foucault (2011), a 

própria materialidade do corpo permite que ele seja utilizado por poderes nem sempre claros, nem 

sempre fáceis de identificar. O corpo do prisioneiro, do sentenciado, daquele que está sob forte vigilância, 

fica sempre à mercê dos que oprimem, dos que controlam, dos que administram. Muito embora a 

imprensa não oprima, não controle nem administre a sociedade, o aparato tecnológico permite um tipo 

de poder sobre o corpo-imagem.  

Quando personalidades são acompanhadas por diversas máquinas fotográficas profissionais, 

que captam dezenas de fotografias por segundo, operadas por fotógrafos experientes, os disparos 

sequenciais vão revelar várias figurações de uma estética fora do catálogo do ideal. Quando 

problematizamos a posição sócio normativa ocupada pelo corpo do representante político, diante das 

lentes de fotógrafos da imprensa, esse corpo sofre uma metamorfose: por ter poder político (o poder que 

controla a todos), mas por estar sob os “holofotes” das câmaras (e no centro dos acontecimentos) e, 

ainda, sob a mira do obturador sequencial, que flagra qualquer movimento, o corpo do político passa a 

ser controlado.  

Quando tomamos emprestado tais argumentos e os associamos a uma cobertura fotográfica 

feita por agências e veículos, num evento político, colocamos a personagem no papel do sujeito vigiado. 
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Figura 32: Quantidade de câmaras num evento internacional 

Para Foucault (2011), nada é mais material, mais físico e mais corporal do que o exercício do 

poder. O autor constata que toda a forma de disciplina se dá primeiramente pelo corpo, desde a 

organização dos espaços sociais nas escolas, nos quartéis, nos hospitais, até ao controlo sobre a 

sexualidade alheia. O corpo foi o primeiro território de construção de relações sociais e também de 

controlo e dominação do ser humano. O Estado, através das suas instituições, procurou manter o 

controlo sobre o corpo e o comportamento dos indivíduos. Ao analisar os sistemas prisionais, militares, 

hospitalares, Foucault (1984; 2011) deixa claro que o corpo foi sempre subjugado através de estratégias, 

técnicas e ferramentas sociais, para tornar o indivíduo formatado para o convívio social. Destarte, o corpo 

tornou-se um elemento anátoma-político, a sua anatomia é utilizada de forma ideológica pelo Estado, em 

que pese a própria existência do indivíduo em sociedade, controlado em seu comportamento, tornado 

submisso e dócil, num primeiro momento, pelo uso da violência, e num segundo momento, depois da 

criação de aparatos de vigilância, por força dessa coerção velada de sentir-se vigiado: “em qualquer 

sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, 

proibições e obrigações” (Foucault, 2011, p. 132). Assim como o corpo do detento, subjugado nas 

prisões, o corpo sob a vigilância das câmaras (fotográficas e de vídeo) da imprensa também se adequa 

a uma autodisciplina:  

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o 

recompõe. Uma “anatomia política”, que é também igualmente uma “mecânica do poder”, está 

nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente 

para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo 

a rapidez e a eficácia que se determina. (Foucault, 2011, p. 133)   

Tomamos emprestados os estudos de Foucault (1984, 2011) para argumentar que o poder 

exercido pelo fotojornalista sobre o corpo do político não é concebido como uma propriedade, mas como 

uma estratégia, que seus efeitos de dominação não são atribuídos a uma “apropriação” no sentido literal, 

mas a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos, pois a câmara permite que tudo 

seja captado na fotografia sequencial, o discurso do espontâneo e do noema isto-foi sustenta que aquele 
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corpo realmente esteve daquela forma e que não houve nenhuma manipulação do fotojornalista. Assim, 

no processo editorial, de ações posteriores a captação, as figurações desse corpo subjugado sofrem uma 

“apropriação” no sentido figurativo, pois esse corpo “vigiado”, registado em todos os movimentos, pode 

ter a sua anatomia utilizada fora do contexto e ficar exposta ao julgamento dos profissionais da imprensa, 

num primeiro momento, nas tomadas de decisão durante o processo editorial. E, num segundo 

momento, ao ser publicado, conforme as escolhas dos editores, passe por um segundo julgamento, 

desta vez na esfera pública.  

Esse corpo-imagem do político, vigiado por todos os lados, está numa rede de relações sempre 

tensas e sempre em atividade numa cobertura política. Para o autor, saber e poder estão implicados 

(Foucault, 2011). Com base nos argumentos que Foucault utiliza para analisar o panótico, fica evidente 

que o fotojornalista e os editores sabem que podem dispor do corpo do político. E o político também 

sabe que a publicação do seu corpo pode conter figurações que o comprometem. Então a personagem 

e a sua assessoria de comunicação também tentam controlar a atuação dos fotojornalistas, quando 

impõem uma série de restrições nas coberturas de imprensa ou quando impõem regras e normas nos 

espaços onde os eventos políticos se desenrolam.  

Sobre o olhar panótico, que tudo vê, que observa de todos os ângulos, Foucault escreve que “a 

visibilidade é uma armadilha” (Foucault, 2011, p. 190). A visibilidade panótica fabrica “efeitos 

homogéneos de poder” (Foucault, 2011, p. 192) e assim concluímos que ela autorregulamenta o corpo 

do vigiado:  

Quem está submetido a um campo de visibilidade, e sabe disso, retoma por sua conta as 

limitações do poder; fá-las funcionar espontaneamente sobre si mesmo; inscreve em si a relação 

de poder na qual ele desempenha simultaneamente os dois papéis; torna-se o princípio de sua 

própria sujeição. (Foucault, 2011, p. 192) 

Norberto Bobbio (1997) analisa os escritos de Foucault sobre o sistema panopticon e relembra 

que o importante no sistema não é que os vigiados vejam quem os vigia, mas importante é que eles, os 

vigiados, saibam que são vigiados todo o tempo. Foucault define o panótico como uma engrenagem que 

permite dissociar ver e ser visto. Quem vê não é visto, quem não vê é visto. Bobbio ainda atenta que na 

estrutura arquitetónica do sistema panótico uma relação assimétrica de poder é instaurada. A imprensa 

fotografa um político ao expressar-se e a imagem desse falante é usada, muitas vezes, com as emoções 

retiradas do contexto. E, em novo contexto, a imagem ganha outra significação.  
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Mas o corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as relações de poder 

têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no 

a trabalhos, obrigam-no a cerimónias, exigem-lhe sinais. (Foucault, 2011, p. 28)   

O credível da imagem de imprensa continua atuante e fortalece qualquer fake news. Também a 

internet ampliou os discursos da velocidade e do instante, que perduram no jornalismo, e as 

remodelações e mixagens entre os veículos (vídeo/fotografia), que o episódio Trump/Trudeau 

exemplifica, colaboram para a importância de uma teoria crítica das figurações de corpo como elementos 

independentes em notícias políticas. Orlando Brito afirmou para esta investigação que a fotografia tem 

sido cada vez mais utilizada para produzir fake news: “a política em si, é meu métier, fake news não é 

só jornalista que produz, fake news também tem no fotojornalismo. Há quem planta notícias às vezes só 

a partir de uma imagem” (Orlando Brito, 2018)123. 

No episódio de Trump e Trudeau observou-se que, com a internet, é possível gerar rapidamente 

uma fake news mas também, através da mesma internet, com a divulgação do vídeo, rapidamente é 

desfeito o equívoco. Ainda assim é suposto imaginarmos a grande quantidade de notícias falsas que 

podem ter sido geradas a partir de uma imagem ao longo de quase 100 anos de um fotojornalismo mais 

dinâmico (tomamos o ano de 1924, pós surgimento das primeiras máquinas fotográficas que captavam 

o instante como referência). O exemplo da imagem Qual o rumo? do ex-presidente Jânio Quadros, em 

1961, que deu origem a uma notícia sobre a falta de capacidade de Quadros para governar, utilizando-

se de uma fotografia produzida num outro contexto, nunca foi analisada sob o prisma de uma fake image. 

Nem as imagens do governo da Dilma Rousseff. 

Se o vídeo do encontro entre Trump e Trudeau não existisse ou não fosse divulgado, qual seria 

a “verdade” publicada nos jornais, que faria parte do acervo de milhares de arquivos e bibliotecas 

públicas do mundo inteiro, sobre o primeiro encontro oficial entre gestores de dois países vizinhos? Qual 

seria a “verdade” da foto?  

Na página da Time, há um artigo datado do dia do evento, assinado por Andrew Katz, editor de 

multimédia internacional da revista, que analisa o episódio dos tabloides e também de como as redes 

sociais aprovaram a “suposta” atitude do primeiro ministro do Canadá com relação a Trump. Katz não 

deixa dúvida de que a fotografia é fruto de escolhas editoriais das agências de notícia:  

Um editor de fotografia passa boa parte do dia olhando as fotos, principalmente das agências 

de notícias. Nós procuramos as melhores fotos para ilustrar as notícias, ou as fotos oportunas 

(features), ou aquelas que são notícia por conta própria. Essa imagem se enquadra nesta última 

categoria, especificamente porque foi retirada do contexto. Normalmente uma foto como essa 

                                                           
123  Orlando Brito em entrevista concedida a 7 de janeiro de 2018. 
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não teria circulado. Se fossem Trudeau e Barack Obama, talvez um deles se atrapalhasse com 

as câmaras, mas eles se olhariam nos olhos e tudo teria terminado melhor. Mas estes não são 

tempos normais. Vivemos em uma nova norma de compartilhamento de desinformações, onde 

as falsidades são empurradas como verdades pelos mais altos níveis de poder. E assim as 

pessoas procuram por imagens que reforçam suas noções preexistentes ou transformam a 

narrativa mediática de cabeça para baixo e depois compartilham com os seus seguidores para 

aumentar o alcance. (Andrew Katz, 2017)124  

Esse episódio, com todas as suas problematizações e as suas análises (ainda que superficiais), 

colabora com a nossa tese de que as figurações de corpo e rosto são elementos editoriais; fortalece o 

nosso argumento sobre a existência de um critério de noticiabilidade que valoriza a ambiguidade presente 

na imagem, que já problematizamos; concretiza a existência de um valor-notícia baseado na imagem 

que flagra o continuum do movimento do corpo da personagem política; demonstra que a fotografia 

sequencial capta o corpo a cada mínima fração de segundo e revela o inconsciente ótico; exemplifica a 

ação do complexo panótico a que as personagens políticas estão sujeitas, pois duas das dezenas de 

câmaras que acompanhavam o evento conseguiram captar o gesto não concretizado de Trudeau e 

transformá-lo em algo concreto: o corpo esteve lá, incontestável, o isto-foi de Barthes (1984). Já as 

reações nas redes sociais revelam como tal figuração desse corpo no contexto da notícia (mesmo falsa) 

vai acionar mecanismos de interpretação no leitor. Esse exemplo também reitera a existência do valor-

notícia que estamos propondo na análise de imagens do capítulo seis, o valor “instante de emoção”, que 

descontextualiza o gesto captado da personagem, e como os processos editoriais se apropriam da 

subjetividade intrínseca do discurso do credível na captação do corpo-imagem no espontâneo.  

 

5.5. Os processos editoriais do fotojornalismo na editoria política 

A maior parte dos textos que consultámos, que tratam sobre edição no fotojornalismo atual, está 

relacionada com as questões da manipulação, seja ela no âmbito possibilitado pelos processos digitais 

dos software ou no campo da ética, como supressão de uma pessoa, objeto ou ambiente, ou algo que 

configura modificação do que foi captado, mas não conseguimos encontrar, na nossa revisão de 

literatura, alguma pesquisa que relacione o processo técnico de captação no espontâneo às escolhas da 

imagem, em rotina de fotografia sequencial como parte do processo editorial.  

Por este motivo, os textos que tratam sobre a ética na edição ficam tão centrados nos processos 

de alteração e pouco falam das escolhas do fotógrafo e do editor, a partir dos aparatos tecnológicos que 

permitem obter fotos tão eloquentes para a imprensa. Mas é incontestável o papel da fotografia 

                                                           
124 Fonte Time. Retirado de https://time.com/4669566/justin-trudeau-donald-trump-washington-handshake/. 

https://time.com/4669566/justin-trudeau-donald-trump-washington-handshake/
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sequencial do rosto/corpo da personagem como possibilidade de obtenção de uma fotografia única, em 

que o corpo ou rosto possa colaborar para que a notícia tenha uma figuração expressiva.  

O discurso da técnica, tecnologia, perícia e astúcia, na produção de fotografias para o género 

general news, manteve o espontâneo como justificativa para a produção e publicação de fotografias 

altamente subjetivas de pessoas que representam o poder.  E dentro do funcionamento discursivo da 

imagem, a ação, a reação e a expressão mantém a carga de veracidade dos factos, tão pertinente ao 

jornalismo imparcial. 

(...) certas imagens são difíceis de classificar. É o caso das fotografias de imprensa: é suposto 

que tenham antes de mais uma função referencial, cognitiva, mas situam-se na realidade entre 

a função referencial e a função expressiva ou emotiva. Uma reportagem é um bom testemunho 

de uma determinada realidade, mas dá conta também da personalidade, das opções e da 

sensibilidade do fotógrafo que a assina. (Joly, 1994, p. 59) 

Gynnild et all (2017) afirmam que há muitas questões dos processos editoriais do fotojornalismo 

negligenciadas pela teoria académica, e exemplificam algumas: a perceção de que há uma uniformidade 

global na edição fotojornalística; o papel profissional nas práticas e rotinas; questões subjetivas da 

expertise visual nos processos de curadoria das fotografias a serem publicadas, e, não mais importante, 

mas relacionadas a todas as outras questões, são as estruturas de poder que atuam no campo do 

fotojornalismo.   

Como parte da análise dos relatos dos fotojornalistas e editores entrevistados para esta 

investigação, identificamos três momentos distintos nos processos de edição no fotojornalismo: a 

captação, a segunda seleção que busca os arquivos fotográficos e descontextualiza as imagens, e a pós-

produção com os seus elementos secundários na publicação.  

 

5.5.1. A captação da foto é uma etapa de pré-edição nos processos digitais 

Quando um repórter escreve um relato de um facto, há um processo de escolha de palavras 

para construir um texto. Enquanto jornalista, mesmo norteado por princípios como o da “objetividade” e 

da ética e deontologia profissional, o seu relato também é resultado de suas influências ideológicas, 

subjetivas a todo ser humano. No fotojornalismo, com relação à produção e veiculação de uma fotografia, 

as subjetividades também existem. Quando um fotojornalista capta uma série de fotografias, o seu 

trabalho é resultado de escolhas de ângulos, de recortes, de perspetivas e das possibilidades do aparato 

tecnológico que utiliza.  
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No período analógico as rotinas produtivas obrigavam o fotojornalista a entregar os filmes para 

um laboratorista, que após a revelação levava as imagens diretamente para o editor. Muitas vezes o 

fotojornalista só via o resultado do seu trabalho no dia seguinte, quando tinha acesso ao jornal impresso. 

Mas com os processos digitais, o fotojornalista é obrigado a fazer uma primeira edição da sua produção.  

É importante destacar o papel cada vez mais presente do fotojornalista nos processos editoriais. 

Há uma nova gestão do ambiente de trabalho, por exemplo, eu, como editor, muitas vezes 

recebo uma fotografia por WhatsApp do meu fotógrafo, para que eu conheça as condições do 

ambiente, as restrições, os limites. Desta forma eu dou sugestões da cobertura, mas também 

passo a compreender melhor os resultados. (Michel Filho, 2018)125 

Segundo Michel Filho, a tecnologia digital aumentou o trabalho tanto do fotógrafo quanto do 

editor. Ele relatou que o fotojornalista d’ O Globo repassa cerca de 30 fotos a cada notícia, para que o 

editor escolha as que vai utilizar no material impresso (duas ou três), no veículo online (as foto-galerias 

ou slides, cerca de 10 ou 12 imagens) e o restante segue para alimentação das agências do próprio 

veículo. Ele afirma que não há muito tempo para uma seleção rigorosa das imagens e que, nesta primeira 

etapa de escolha, os fotógrafos são muito importantes no processo. Os fotógrafos costumam captar 150, 

200 ou mais imagens em cada cobertura. Antes, com o filme, por mais que um fotógrafo utilizasse dois 

ou três cartuchos, tinha-se quantidades limitadas de fotos. O laboratorista imprimia um copião, um papel 

fotográfico de medidas 15X21 cm, em que todo o cartucho estava ali registado em papel sensibilizado 

no tamanho original da película fotográfica. Hoje, o que o fotógrafo produz é impossível de analisar na 

opinião de Michel Filho. Então economiza-se tempo, pois o fotógrafo sabe bem a qualidade das fotos que 

produziu, ao selecionar (e essa seleção é uma primeira edição) e entregar 30 imagens ao editor.  

O coordenador de fotografia da newsmagazine Visão também atesta que o processo de pré-

edição dos fotojornalistas já faz parte da rotina produtiva há alguns anos:  

A Visão e as outras revistas do grupo editorial TIN não tem editor fotográfico faz quatro anos, 

tem apenas coordenadores. Os fotojornalistas editam e enviam apenas as fotos que consideram 

necessárias, (usamos FTP para comunicar), depois eu faço a escolha final em conjunto com os 

editores da cada seção conforme a necessidade de espaço e importância. A quantidade é muito 

variável, digamos que numa entrevista os fotojornalistas enviem 12 imagens (alto, baixo, corpo 

inteiro, retrato de rosto, expressões, etc.), mas numa reportagem são várias dezenas. (Fernando 

Negreira, 2020)126 

                                                           
125 Michel Filho em entrevista concedida em 12 de janeiro de 2018. 
126 Fernando Negreira em entrevista concedida via troca de mails entre 3 e 5 de fevereiro de 2020. 
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Antes a hierarquia das fotos era decidida apenas pelo editor, hoje a participação do autor, o 

fotógrafo, é muito maior. Nessa questão, o ponto de vista e as ideologias do fotógrafo adentram o espaço 

fotográfico, de composição, de enquadramento, de escolha do ângulo de tomada, de disparos 

sequenciais e, claro, na transmissão das imagens que o fotógrafo acredita serem as melhores para a 

editoria. Os editores entrevistados para essa investigação já foram fotojornalistas e reconhecem que os 

espontâneos se tornaram parte de um discurso visual carregado de ideologias, preferências e 

posicionamentos. Um fotojornalista, pela compreensão dos processos editoriais, é o primeiro a agir como 

um editor. Ele sabe que apenas uma das suas imagens será a escolhida para a capa de um jornal 

impresso, ou como a foto-manchete da reportagem, e, por causa deste facto, ele age intencional e 

instintivamente, na busca da melhor imagem que possa articular num único discurso, o que significa o 

momento flagrado, e o que a ideologia do veículo para o qual trabalha pretende demonstrar e ainda o 

que ele pensa sobre o sujeito registado.  

Um flagrante que deprecie o sujeito deve ser analisado segundo valores éticos do sujeito, do 

fotógrafo e da instituição jornal. Acho necessário publicar uma foto assim de um sujeito 

comprovadamente corrupto, já indiciado na “Lava Jato”, por exemplo. (Rogério Reis, 2018)127 

Sobre a cultura profissional do jornalista, Traquina fala de uma maneira própria de agir, de falar, 

de ver o mundo, em que os valores-notícia têm papel relevante pois orientam o processo de produção 

de notícias (Traquina, 2002). Como sabem que o corpo da autoridade tem valor-notícia intrínseco, os 

fotojornalistas envolvidos na cobertura, ao perceberem alguma cena inusitada que a sua máquina 

profissional capta, são os primeiros a torná-las factos fotográficos. Se os fotojornalistas Saul Loeb, da 

Agence France Presse, a AFP e Kevin Lamarque, da Reuters, que estavam presentes na cobertura do 

primeiro encontro oficial de Trump e Trudeau, no dia 13 de fevereiro de 2017, agissem de acordo com 

a ética que o momento exigia, como questiona o editor de multimédia internacional da Time Andrew 

Katz, eles teriam enviado as fotos para suas agências ou teriam apagado a imagem? Katz sugere que, 

se fosse o político Barack Obama (ex-presidente dos EUA) e Justin Trudeau, talvez a foto nem existisse 

ou fosse apagada. Mas como o contexto que envolve Donald Trump nos apertos de mão já evidenciava 

um exagero por parte do político, a cena que ganhou autonomia, mesmo falsa, trazia à tona algo real. O 

conotativo, o alegórico, o metafórico, o caricatural, mais uma vez se impõem ao real na cobertura política: 

Essas características da cobertura política obrigam o editor a comprar fotos de outros veículos 

porque os profissionais do jornal muitas vezes subestimam as situações dos eventos políticos. 

Essas imagens criam os resultados que ultrapassam o acontecimento. A fotografia tem um apelo 

                                                           
127 Rogério Reis em entrevista via mails de 4 a 14 de maio de 2018. 
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muito grande para a condução dos textos. O leitor está exigente. Há tanta informação visual 

disponível, através das redes sociais, da própria assessoria do político, das agências, que se um 

fotojornalista de jornal fotografar o sujeito de forma trivial, apenas a falar num microfone, essa 

imagem já não interessa ao leitor. (Michel Filho, 2018)128 

Com o sistema digital, estabeleceu-se então o primeiro processo editorial do fotojornalismo na 

captação da imagem. Profissionais com larga experiência produzem fotografias do género general news, 

como entrevistas coletivas ou exclusivas, inaugurações e atos de governo, partidos ou políticos em 

atuação, com total controlo dos elementos, como luz, velocidade de obturação, profundidade de campo, 

foco e outros detalhes técnicos. Usam lentes diferenciadas, capazes de se aproximarem muito do rosto 

da personagem em foco. O fotógrafo de imprensa, ao ter a possibilidade da produção sequencial de uma 

ação/reação, passou a utilizar este artifício como única opção de tomadas diferenciadas. O profissional 

sabe, pela prática, pelo uso constante do seu equipamento, como posicioná-lo e quais os possíveis 

resultados de um disparador sequencial. A aleatoriedade da fotografia é algo muito pequeno quando 

equacionado ao profissionalismo técnico de bons fotógrafos.  

As câmeras captam tudo e tudo vira “fato”129. Mas é a história do bom senso. Se isso não passar 

pelo sentimento humano, pela educação, isso vai virar uma “terra de ninguém”, ou um “vale 

tudo”. Se você fala mal do deputado fulano, que roubou no orçamento, é uma atitude indevida 

do deputado. Mas se você, malandramente, usa sua câmera de forma indevida, não pode ou 

não deve… Assim como o político tem acesso, vantagens, você também tem com a sua câmera. 

Evidente que são em proporções diferentes. Mas será que os conceitos vão morrer para sempre? 

O “vale tudo” é um estupro à liberdade. (Orlando Brito, 2018)130  

Para o fotojornalista Rogério Reis, que foi editor do Jornal do Brasil por seis anos, a imagem 

depreciativa de um rosto político captada em fotografia sequencial precisa de ser avaliada pelo editor 

como algo circunstancial do momento de captação da imagem.  

Ainda acredito que a tecnologia está ao serviço do homem. O papel do editor é procurar entender 

e interpretar a intenção e as estratégias do fotógrafo na construção das imagens. Fotógrafos e 

editores são agentes sociais, formadores de opinião. (Rogério Reis, 2018)131 

O fotojornalista Becquer Casaballe, que trabalhou no jornal Clarín, foi editor da revista argentina 

Fotomundo por mais de 20 anos e professor convidado em universidades de Buenos Aires, avaliava a 

publicação da fotografia depreciativa como um oportunismo do processo editorial: 

                                                           
128 Michel Filho em entrevista concedida em 12 de janeiro de 2018. 
129 Vira acontecimento. 
130 Orlando Brito em entrevista concedida em 7 de janeiro de 2018 
131 Rogério Reis em entrevista via mails de 4 a 14 de maio de 2018. 
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Certas atitudes e gestos de políticos, funcionários e outras personagens, que duram apenas uma 

fração de segundo, podem resultar em fotografias oportunistas que desvalorizam a pessoa. Esse 

tipo de fotografia pode ser divertida ao final do dia e se tornar uma maneira de fortalecer a 

edição. A linha que separa “oportunismo legítimo” do panfleto é muito sutil. (Casaballe, 2002, 

p. 1) 

Casaballe foi enfático ao afirmar que quando as notícias são manipuladas maliciosamente 

através de fotografias que são uma mise en scène (Casaballe, 2002, p. 1), o direito das pessoas a 

informações verdadeiras está a ser violado. No período em que Casaballe escreveu o texto, o conceito 

de fake news não existia. Fotografias mise en scéne pode ter sido o termo escolhido por ele para o que 

hoje poderíamos designar como fake image. 

 

5.5.2. A importância do arquivo no processo editorial do espontâneo político  

Outro fator importante dos processos editoriais é a quantidade de textos políticos que carecem 

de cobertura factual. Muito da produção da editoria política é produzida em pautas de gabinete ou através 

de fontes que não são as personagens da notícia. Destacamos que o arquivo fotográfico de editoria 

política é a primeira opção do editor na composição da notícia de gabinete. E, sem dúvida, os 

espontâneos descontextualizados contribuem muito para este processo. 

Todos os jornais diários e periódicos informativos possuem parte da publicação dedicada às 

novidades da política. Mas a maior parte dos “acontecimentos” políticos passa-se nos bastidores. São 

muitas as reuniões de cúpula em que os fotógrafos e repórteres não são convidados a participar, quando 

decisões importantes são tomadas nos gabinetes dos ministros e secretários de governo e os 

comunicados chegam para a imprensa através dos releases, os textos informativos com a versão oficial, 

sem um único contacto entre as autoridades e os jornalistas, apenas intermediados por assessores. As 

decisões importantes para a governabilidade, que necessitam de publicidade, são informadas em textos-

padrão, enviados para todos os veículos e precisam de um tratamento mínimo para que possam ser 

publicadas.  

Quando recebem os releases, os editores avaliam se a informação merece ser ampliada e, em 

caso afirmativo, designam um repórter para transformar o release em notícia. Muitos releases chegam 

sem fotos do evento. Outros chegam com fotografias produzidas pelas assessorias e muitos jornais 

preferem não utilizar tais imagens para não publicar fotos a que, provavelmente, o leitor vai ter acesso 

em pequenos jornais ou nas páginas virtuais dos órgãos oficiais. A depender da relevância do 

acontecimento, o repórter designado para transformar o release em notícia pode ir ao gabinete do político 

para uma entrevista ou pode conversar por telefone com ele, o que caracteriza uma “pauta de gabinete”. 
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Logo depois de confirmadas as dúvidas, a informação vai ser publicada em formato de nota ou notícia. 

Essa situação requer às vezes que o editor inicie um processo de seleção que se constitui numa etapa 

importante na tomada de decisão da publicação de um espontâneo. O editor vai buscar ao arquivo as 

imagens que serão relacionadas com a informação. É comum que uma fotografia da personagem de 

maior notoriedade, ou que melhor representa o setor de onde a informação partiu, seja publicada em 

conjunto com a notícia.  

Há ainda reuniões políticas em que as equipas de jornalismo são aceites no início do evento, 

quando os assuntos não foram ainda tratados e a reunião só inicia realmente após a saída dos 

representantes da imprensa. Longas e intermináveis reuniões, que ultrapassam o limite de horário 

previsto para o fechamento das edições dos noticiários, os deadlines. Nestas situações, as imagens que 

foram feitas num contexto aberto, quando se desconhecia o resultado da reunião, podem não refletir o 

fim do evento. E a busca por imagens de arquivos acaba por refletir melhor o acontecimento. Esses são 

apenas exemplos do quotidiano da editoria política. A necessidade de consultar o arquivo e escolher uma 

imagem para compor a notícia é uma realidade nesta editoria. Para o editor Michel Filho, entrevistado 

para esta investigação, o arquivo é uma ferramenta estratégica da função de editor de fotografia de um 

grande veículo, porque muitas vezes os editores de texto ou de imagens de outras sucursais precisam 

de uma fotografia de um determinado político para ilustrar um evento do passado que volta a ser notícia.  

Sobre o processo de decisão no uso de uma imagem de arquivo com relação à figuração de 

corpo de um político, Michel Filho acredita que há uma avaliação profissional dos aspetos técnicos da 

fotografia, mas também há um julgamento carregado de ideologia. A escolha editorial de uma imagem 

fora do contexto é uma manipulação no fotojornalismo: o editor escolheu a fotografia X e não a Y, 

escolheu o tamanho da imagem, a legenda e qual o destaque a foto vai ter na página do jornal. 

Você não pode dispensar fotos do sujeito com dedo no nariz, com dedo no ouvido, porque são 

alternativas do arquivo. Você precisa de ter fotos para conteúdo do impresso e do online. Mas 

na edição eu acredito na regra apolítica da imagem. Quando eu coloco um político da oposição 

num gestual forte eu faço a mesma coisa com um representante da situação contrária. Eu não 

faço distinção. E sempre procurei criar essa consciência, esse hábito, nos profissionais do jornal. 

Se vai fotografar alguém fazendo careta, e é da oposição, também tem que fotografar o político 

da posição (do governo) a fazer uma careta. Até para dar ao editor essa possibilidade de escolha. 

Não dá para fazer distinção entre o que é posição ou o que é oposição pela imagem. Ou de 

comportamento do político pela imagem. (Michel Filho, 2018)132  

                                                           
132 Michel Filho em entrevista realizada em 12 de janeiro de 2018. 
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Michel Filho destacou os seus critérios como editor, que apontam para tomadas de decisão 

baseadas na ética, mas não fizemos uma análise empírica no jornal O Globo, no qual o profissional 

atuava, e não podemos atestar se havia equilíbrio ou distinção nas fotografias de figurações de corpo na 

editoria política em que ele atuava. Neste estudo há apenas a transcrição dos relatos sem qualquer 

avaliação se a prática demonstrava a veracidade do que foi relatado em entrevistas. Para Michel Filho, a 

fotografia da editoria política precisa de conter algo de novo, independente do tipo de cobertura que a 

gerou, mesmo no género general news: 

Não serve mais o trivial, o trivial todo mundo dá, é o formal. Eu quero ensaios de bastidores. O 

trivial já era feito pelo filme. O processo do filme era limitado de todas as formas. Não dava para 

usar muitos filmes. Não era possível ampliar nem publicar muitas fotos. Mas o digital, apesar de 

mais caro o equipamento no início, provou que os custos compensaram. Não há mais limites. 

O fotógrafo de política precisa de ter uma sagacidade acima da média. Não é qualquer 

fotojornalista que tem competência para ambientes políticos. (Michel Filho, 2018)133  

O editor de fotojornalismo da editoria de política é um profissional que tem um destaque no 

processo decisório do uso de arquivos, na seleção das imagens que as agências oferecem, na produção 

de legendas, no tratamento que as imagens recebem nos processos de pós-produção. Por este motivo, 

destacamos algumas frases de Michel nos dois trechos do relato dele que publicamos acima, para uma 

análise contextual mais crítica: “se vai fotografar alguém fazendo careta, e é da oposição, também tem 

que fotografar o político da posição (do governo) a fazer uma careta”. Nesta frase há a constatação 

implícita de que um editor sabe do poder da captação sequencial, sabe que se o fotojornalista quiser, se 

for da sua decisão, ele pode escolher fazer fotos de determinados políticos em espontâneos desfigurados. 

Na frase “eu quero ensaios de bastidores. O trivial já era feito pelo filme”, fica evidente que o editor 

estabelece o que é prioridade para o veículo de comunicação. Quando diz que quer fotos de bastidores, 

o editor deixa claro que quer novas cenas. Os cartões de memória das máquinas fotográficas digitais, 

em consonância com o motor drive, permitem sair do trivial da fotografia. Cada novo sinal corporal 

captado sai do trivial, cria uma nova cena. E contradiz a reflexão de Susan Sontag, quando a autora 

afirma que praticamente tudo já foi fotografado (Sontag, 2004, p. 13). No fotojornalismo do espetacular, 

por mais que o profissional não perceba, ele busca a novidade do efémero instante. Mas a mesma frase 

de Michel Filho reitera as reflexões da autora na mesma página da sua obra, “e ao nos ensinar um novo 

código visual, a fotografia modifica e amplia as nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o 

que temos direito de observar” (Sontag, 2004, p. 13). Os bastidores da política, e isso inclui o privado 

                                                           
133 Michel Filho em entrevista realizada em 12 de janeiro de 2018. 
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que adentra o público, inclui as novas figurações de corpo, amplia os nossos pontos de vista sobre o 

ambiente político, as nossas perspetivas sobre o caráter e a personalidade de um político registado. As 

tomadas de decisão sobre qual será o político escolhido para um espontâneo em desfiguração, para um 

registo de um gesto não-concretizado, fruto do inconsciente ótico do obturador, direciona o leitor para 

uma nova figuração de corpo do sujeito retratado.  

Michel continua: “não era possível ampliar nem publicar muitas fotos”. Ele trata do período 

analógico, de muitas limitações para os jornais e de tarefas bem definidas para os editores e 

fotojornalistas. Lúcia Santaella produziu um artigo bastante reflexivo, em que analisa questões sobre os 

meios de produção de imagens ao longo dos últimos séculos, diferenciando as alterações na forma de 

armazenamento e de transmissão delas, as consequências do agente produtor e no papel do recetor, 

contextualizados de forma histórica. Santaella (2005) diferencia três períodos distintos e estabelece três 

paradigmas das imagens, com as características inerentes de cada um dos aspetos dos meios de 

produção, transmissão e armazenamento que o período contemplava. A autora denomina de paradigma 

pré-fotográfico todos os aspetos da imagem feita à mão, como a pintura, a gravura, e o desenho; 

paradigma fotográfico, da imagem produzida por aparelhos, ainda no sistema analógico, ou como 

denominou Flusser (2008), as tecno-imagens, que mantêm uma conexão dinâmica e física com algo que 

existe no mundo; e o último, o paradigma pós-fotográfico, da imagem do sistema digital, que consegue 

ser maleável, manipulada em matriz numérica, configurada em pixels (Santaella, 2005, p. 295). A autora 

reconhece o reducionismo com que trata o tema, ao reduzir as inumeráveis imagens produzidas pela 

humanidade ao longo de milhares de anos nestes três paradigmas, mas justifica bem a divisão que fez 

pelas características absolutamente distintas e claras dos três paradigmas nos aspetos abordados. Neste 

estudo, a nossa atenção recai sobre a forte modificação das formas de armazenamento e de distribuição 

de imagens do paradigma fotográfico para o pós-fotográfico. E a frase de Michel Filho evidencia a 

quantidade de trabalho do editor neste setor.  

Muitas imagens são necessárias, para que o editor possa enviar para a publicação impressa, 

para a virtual, para os arquivos e bancos de imagens, para a organização dos arquivos, para as 

necessidades de rapidamente identificar uma fotografia, dentre milhares, guardadas em pastas virtuais 

para uso imediato quando alguma editoria a requisita. Aumenta a responsabilidade na captação do 

fotojornalista, porque ele sabe que são muitas as demandas para as suas coberturas, aumentam as 

tarefas diárias do editor, o que a autora, na sua análise sobre o agente produtor, destaca que ele passou 

a agir mais sobre o real, tem um olhar de todos e um olhar de ninguém, tem um papel decisório maior, 
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é um sujeito manipulador, pois o ambiente digital o permite com facilidade alterar os contextos da 

imagem (Santaella, 2005, p. 304).  

Segundo Maria Nilsson (2017), os editores de fotografia ficaram sobrecarregados de atividades 

após os processos digitais. Eles acumulam tarefas, pois ocupam-se de muitas outras funções que foram 

extintas após o fim do processo analógico, como o de arquivistas das imagens não utilizadas na 

publicação, também de técnico de laboratório, no tratamento de pós-produção da imagem, para clarear, 

fazer ajustes de enquadramento, etc. Além da produção das foto-galerias para a página virtual do jornal.  

Ao estudar a implantação da página virtual do veículo Jornal de Notícias, que precisava de ser 

atualizada regularmente, Luís António Santos (2011, p. 228) contabilizou, no último semestre de 2008, 

a publicação de 305 galerias de fotos, e na opinião dele, essa produção aumentada foi muito além do 

esperado pelos editores do jornal, num esforço frente aos desafios que as mudanças do sistema online 

exigiam. Durante a implantação de uma página virtual do jornal diário, ainda com uma estrutura de 

veículo impresso, os jornalistas foram forçados a uma adaptação rápida e a desenvolver um novo 

conjunto de tarefas. Também foram compelidos a uma sensibilização aguda sobre o que era publicado 

pelos concorrentes, e uma conscientização da pressão do tempo sobre o trabalho e a produção da notícia 

(Santos, 2011, p. 267). 

Ao pesquisar sobre o campo do fotojornalismo na Suécia, Nilsson (2017) afirma que houve uma 

drástica redução tanto de fotojornalistas como de editores específicos nas redações daquele país. A 

pesquisadora alerta que cresce o número de redações que utilizam fotos de agências por causa da 

redução de fotojornalistas contratados e, muitas vezes, o cargo de editor de fotografias é inexistente nas 

redações (na revista Visão e nas outras nove revistas do Grupo TIN já não existe desde 2016, segundo 

Fernando Negreira).  

Segundo Nilsson (2017), é cada vez mais comum os próprios fotojornalistas realizarem a tarefa 

de editor de imagem e entregarem na redação apenas as fotos que selecionaram previamente. Uma 

primeira seleção, e muitas vezes a única, já que na próxima etapa, sem editor de fotografia, as questões 

serão tratadas por um editor de texto e um designer. 

Para Pepe Baeza, as grandes agências e os bancos de imagens são uma ameaça à diversidade 

de jornais e revistas. Sem as próprias equipas de edição, os veículos acabam por trabalhar com imagens 

e protocolos predefinidos, com estereótipos e com critérios uniformizados. Baeza denomina o uso de 

banco de imagens como self-service visual, que oferece a um baixo custo, o uso de imagens banais, 

como preenchimentos para páginas de jornalismo de serviço. Na opinião dele, se a imprensa pretende 

recuperar a sua credibilidade, “a primeira decisão deve sempre ser formar equipas responsáveis pela 
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preparação e implementação completa de um projeto de conteúdo visual adequado para os propósitos 

de cada jornal, revista ou suplemento” (Baeza, 2007, p. 95). 

 

5.5.3. As alterações na produção da legenda  

Nos processos de publicação da fotografia de imprensa as imagens recebem um tratamento pós-

produção, composto por diversas fases. As mais importantes são os ajustes por software e a produção 

de legendas. As legendas são pequenos textos que acompanham a fotografia de imprensa e que 

permitem ampliar ou reduzir os significados da imagem. A legenda é definida como uma necessidade 

frente à pluralidade de significados ou à polissemia própria da imagem. O recurso textual serve então 

para diminuir as possibilidades de ruídos de uma imagem descontextualizada. Para Eder Chiodetto, a 

ambiguidade de algumas imagens pode ser reduzida com o uso da legenda, que tem a função de atribuir 

um significado à ação visível na imagem, capaz de conferir ao registo fotográfico uma objetividade 

referente às condições contextuais da produção da foto. O uso da legenda tenta, assim, “cercar o 

significado da imagem para que ela não transborde para outros níveis possíveis de leitura que a 

composição das formas, da luz e das cores pode suscitar” (Chiodetto, 2008, p. 53).  

No veículo impresso do período analógico, a legenda da foto era de responsabilidade do editor 

ou do redator no momento que antecedia a paginação. O editor tinha um papel de mediador, ele 

selecionava e organizava as fotos produzidas pelo fotógrafo, hierarquizava e adequava essas fotos na 

publicação e, por fim, fazia uma espécie de orientação para a interpretação, através da legenda e de 

outros aspetos da parte gráfica. Com as alterações advindas do digital, em muitos veículos a produção 

da legenda tem sido mais uma função do fotojornalista. A quantidade de imagens produzidas e a 

possibilidade de nomear o arquivo da imagem digital permite que o fotojornalista identifique melhor a 

sua produção. 

Rogério Reis acredita que essa foi uma boa mudança no processo de pós-produção. Ele recorda 

o período analógico como uma época sem interação nos processos, pois as imagens chegavam à redação 

ainda no cartucho de filme. O editor de fotografia, pós revelação, escolhia as melhores imagens, mas 

não conhecia o texto do repórter. Não havia contato entre o redator e o fotojornalista, as imagens não 

eram identificadas, e o editor buscava no texto do repórter o significado para as fotos para fazer a legenda 

com base na composição da notícia. 

Preocupado com a qualidade do texto corrido da reportagem, o editor, para ganhar tempo, 

acabava por descrever o que estava vendo na foto. Essas legendas óbvias que não acrescentam 
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informações à visualidade da imagem, no Jornal do Brasil dos anos 1990, eram conhecidas 

como legendas “burras”134, redundantes. (Rogério Reis, 2018)135 

No ambiente digital, segundo Rogério Reis, tudo mudou, pois em tempo real há muito mais 

interação durante os processos de pré-edição, feitos ainda pelo fotógrafo:  

O fotojornalista agora não só edita (escolhe a foto, corrige coisas simples como luz, contraste e 

reenquadramento), como ainda faz a legenda da imagem e se puder ainda grava um filme com 

áudio para as plataformas digitais do veículo. (Rogério Reis, 2018)136 

Fernando Negreira relatou que na revista Visão os processos de produção de legenda ocorrem 

de formas diversas, a depender da produção da cobertura:  

Quando é uma cobertura com muitas imagens que resultam em slideshows para o veículo online 

ou para os portefólios para o papel, é o próprio fotógrafo que faz as legendas, podendo depois 

até ser corrigida pelo editor da revista em questões como ortografia. Quando a reportagem é 

feita em conjunto com um redator, em princípio ambos presenciaram os mesmos 

acontecimentos e o redator escreve a legenda, auxiliando-se do fotojornalista para completar. 

Quando a reportagem é feita somente pelo fotojornalista, ele informa o redator do que se passou, 

e descreve os acontecimentos, sendo a legenda feita por ambos. No caso de não estarem juntos 

no momento de escrever, usa-se o telefone para tirar dúvidas. (Fernando Negreira, 2020)137 

Todos os editores entrevistados para a investigação acreditam que uma boa legenda é um convite 

ao texto e à exploração visual da imagem. Mas numa capa de jornal, a legenda deve ser curta, suscinta. 

Entretanto a editoria de política, na opinião de Orlando Brito, é a que menos oferece possibilidades 

criativas nas legendas.  

Legenda na política virou uma coisa técnica. Legenda de político é como rótulo de sabonete. As 

legendas antigamente eram mais complexas. Hoje elas são muito mais simples. Hoje elas são 

curtas, necessárias, mais para identificar as personagens, porque os políticos mudam muito de 

cargo, de partido. É mais para identificar quem é quem. Existem questões burocráticas na foto 

de imprensa e na minha opinião, a legenda é uma delas. A imagem é o que importa, a imagem 

é ideológica. (Orlando Brito, 2018)138 

Além da construção textual da legenda, outro processo de pós-produção é a correção das 

imagens com software, que a fotografia de imprensa só aceita se as manipulações forem de ordem 

técnica, que não alterem o conteúdo da mensagem. Mas nem sempre essa regra é respeitada. 

                                                           
134 Sentido de legendas estúpidas, que descreve o que é evidente na imagem, como se o leitor não soubesse interpretar o que vê e não acrescenta 
nenhuma informação nova para a decifração da fotografia.  
135  Rogério Reis em entrevista via mails de 04 a 14 de maio de 2018. 
136 Rogério Reis em entrevista via mails de 04 a 14 de maio de 2018. 
137 Fernando Negreira em entrevista concedida via troca de mails de 03 a 05 de fevereiro de 2020 
138 Orlando Brito em entrevista concedida em 7 de janeiro de 2018 
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5.6. “Desvios” editoriais e os compromissos deontológicos do fotojornalismo 

Os processos de edição no fotojornalismo, de maneira geral, tratam de recursos que os mais 

simples software de edição são capazes de oferecer, mas que se usados com exagero podem alterar de 

forma significativa e subjetiva a imagem original. Dos retoques (retouching) mais utilizados, o 

reenquadramento, também conhecido como recorte (cropping), consiste em alterar ou redefinir o plano 

de captação original, reenquadrando a imagem, numa intervenção de pós-produção. Fotos com lentes 

zoom permitem depois redefini-las, dando a impressão de que o fotógrafo estava mais perto da 

personagem do que estava em realidade, ou enfatizando um processo de “fusão” com elementos do 

ambiente, que pode provocar um novo significado. Para Fontcuberta (2010), reenquadrar é delimitar o 

espaço visual da imagem original, cortar o que foi captado originalmente, segundo o ponto de vista e a 

composição. Um editor pode tornar um auditório quase vazio de um evento político, com um corte na 

imagem de modo a mostrar apenas o ponto onde há um pequeno grupo de pessoas, e essa imagem 

fazer parecer que o auditório estava com uma boa audiência. “A tensão entre campo (o que vemos) e 

contracampo (o que foi vetado no novo corte) é uma forma primária, mas eficaz de controlar a 

informação” (Fontcuberta, 2010, p. 85).  

Outra opção do retoque é clarear ou escurecer a imagem, para revelar ou ocultar detalhes, ou 

ainda dar um aspeto mais sombrio ou misterioso à imagem (dramaticidade). Um dos cases mais 

analisados pela literatura da teoria da fotografia de imprensa ocorreu numa capa da revista Time, cujo 

processo de retoque provocou um efeito de escurecimento da pele na imagem do jogador O. J. Simpsom, 

em 1994, acusado de matar a esposa, e que lhe deu um aspeto ameaçador. A revista foi severamente 

criticada, ainda mais porque a mesma foto foi publicada sem nenhum processo de edição pela 

Newsweek. 



Uma visão sócio semiótica do espontâneo no fotojornalismo político 

231 
 

 

Figura 33: A comparação entre as imagens e o uso exagerado de filtros pela Time 

A história registou casos escandalosos de pós-produção editorial em publicações de viés 

ideológico, tanto no período analógico, em que pessoas “desapareceram” da imagem original, como os 

que ocorreram na imprensa soviética, no período estalinista, ou na política chinesa de Mao Tsé-Tung, 

mas também no sistema digital, os “escândalos Photoshop” (Fontcuberta, 2012, p. 138), com as 

montagens ou trucagens, como por exemplo, as duas fotos distintas que o fotojornalista Brian Walski 

combinou para resultar numa única foto, publicada no Los Angeles Times, em 31 de março de 2003, e 

que mostra um soldado britânico com um gesto de impedimento contra um refugiado que carregava 

uma criança nos braços.  

 

Figura 34: Sequência original de Brian Walski 

Walski foi demitido, mas casos assim fragilizam o jornalismo enquanto instituição e colocam em 

dúvida as questões éticas e deontológicas dos fotojornalistas. 
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Figura 35: Fotomontagem produzida por Walski e publicada no Los Angeles Times 

Tais procedimentos no fotojornalismo são absolutamente questionáveis porque modificam a 

realidade e quebram uma espécie de contrato entre leitor e veículo. Devido à importância da liberdade 

de expressão, Traquina destaca valores essenciais que precisam existir como parte da atividade de 

jornalista, que são a independência e a autonomia dos profissionais. São estes dois valores combinados 

que resultam e garantem outro valor: a credibilidade. A importância de manter essa credibilidade leva a 

um trabalho de verificação dos acontecimentos e avaliação das fontes de informação. Traquina denomina 

de constelação de valores esse conjunto que vai dar base à atividade, e acrescenta:  

A verdade (ainda que muitas vezes a Verdade seja composta de diversas verdades), o rigor, a 

honestidade, a exatidão, o conceito de objetividade, devem constar nos códigos deontológicos 

elaborados pelos jornalistas nos mais diversos países. (Traquina 2002, p. 139) 

Peixoto (2011) analisou 34 manuais internos de veículos jornalísticos, agências de imagens e 

associações profissionais de jornalistas, todos da língua inglesa, no que concerne à utilização de imagens 

e produção fotojornalística. A pesquisa buscava perceber como questões de manipulação, através de 

software, eram tratadas e como os veículos se posicionavam na orientação dos profissionais. Como 

resultado, o autor encontrou cautela no uso dos recursos em 76% dos manuais, o que revela a 

preocupação dos veículos com o leitor, com a imparcialidade, a isenção e a verdade das narrativas. As 

orientações são ainda mais veementes sobre a necessidade de toda e qualquer manipulação não poder 

alterar o conteúdo da imagem.   

Vincent Lavoie (2010) fala de uma fragilidade ética na fotografia desde os primórdios. Ele cita o 

artigo intitulado The ethics of hand cameras de Henry Harrison Suplee, publicado em 1890, em que o 

autor escreve uma crítica à invasão de privacidade e ao comportamento indigno dos fotógrafos. Suplee 

alerta para a proliferação dos fotógrafos que, sem autorização, registam os atos e os gestos dos 

indivíduos. Suplee lamenta, na crítica que faz, que os fotógrafos captam tudo sem levar em consideração 

a vontade do sujeito retratado e sem sequer avisá-lo de que foi registado.  

Lavoie analisou o desenvolvimento dos primeiros códigos de ética da profissão e segundo ele, 

um primeiro sistema regulador da imprensa escrita foi criado em 1923, com o código de ética da 
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Sociedade Americana de Editores de Jornais. Mas esse código não faz referências ao uso de imagens, 

embora no artigo sete condene a falta de sinceridade e a divulgação de detalhes sórdidos, o que 

implicitamente inclui a imagem. A sua publicação foi recebida não só direcionada aos editores, mas 

também aos jornalistas e a todos os profissionais que integravam a imprensa (Lavoie, 2010). 

Com o aumento das revistas ilustradas, após os anos 1920, a prática de publicações de 

fotografias que invadiam a privacidade tornou-se comum. Em 1930, quando a fotografia de imprensa 

consolidava a importância do visual inserido na estrutura textual da notícia e quando o fotojornalismo se 

afirmava como uma profissão capaz de determinar lucros significantes, pela competitividade gerada com 

a venda de imagens para as agências internacionais, os casos de invasão de privacidade provocaram 

críticas. Os fotógrafos freelancers, que captavam cenas inusitadas de personalidades políticas, artísticas 

e científicas de destaque, podiam ganhar boas somas de dinheiro. Na época, algumas revistas tinham 

os seus estatutos internos que determinavam o que era considerado certo ou errado nas práticas 

fotojornalísticas. Mas os excessos eram cometidos pelos fotógrafos e publicados pelos gananciosos 

editores. 

A impaciência que habita o olhar, continuamente insatisfeito e desmentido, e a caça da 

verdadeira imagem, nunca vista, espicaçaram fotojornalistas famosos, que passaram a apontar 

as suas câmaras como armas visando as suas presas. Eles foram os heróis da aventura 

fotográfica, enquanto não se viram desalojados pelas emissões ao vivo dos novos meios de 

comunicação. (Belting, 2014, p. 286)   

Lavoie (2010) cita o autor Duane Featherstonhaugh, na obra Press photography with the 

miniature camera, que em 1939 atenta para a necessidade de um código de ética ainda não escrito para 

a profissão. Featherstonhaugh lista uma série de situações com grande probabilidade de suscitar 

questionamentos éticos na opinião pública e sugere que os fotógrafos de imprensa usem de tato ao lidar 

com tais situações.  

Segundo Lavoie, os primeiros códigos deontológicos da profissão de fotojornalista surgiram no 

início dos anos de 1940, nos EUA e no Canadá, cuja função era definir e explicitar regras e 

responsabilidades dos profissionais da categoria que se definia como fotógrafos profissionais de 

imprensa (Lavoie, 2010, p. 3). Os códigos formalizam as condições a serem respeitadas pelos 

profissionais, para se manter a integridade da prática fotojornalística por todo aquele que assuma o 

fotojornalismo como profissão. Nos códigos, a ética impõe-se como uma teoria do dever. O que é 

permitido ou não, explicitado, numa declaração precisa e clara, com os princípios que regem a prática, 

é analisada como uma restrição necessária ao bem comum. As regulamentações profissionais são 
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sempre avaliadas como necessárias e conferem aos profissionais que atuam sob sua custódia como 

competentes e legitimados. 

Após a Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de muitos fotógrafos de guerra retornarem 

à vida civil, surgiu a NPPA (National Press Photographers Association). Criada em 1945, a NPPA foi uma 

das muitas organizações criadas para fortalecer a categoria profissional, que além de defender os direitos 

dos fotógrafos de imprensa, estabeleceu as regras de uma ética fotojornalística, para possibilitar o 

reconhecimento profissional e afirmar o status do fotógrafo de imprensa, ainda precário.  

No código de ética da NPPA139 são destacados os valores fundamentais do fotojornalismo, os 

ideais éticos da prática, as responsabilidades dos fotógrafos de imprensa para com o público, os 

compromissos para com os colegas de profissão, as obrigações legais e os deveres morais do 

profissional. Os jornalistas visuais são comparados a curadores que escolhem, através das objetivas, o 

que o público vai poder conhecer visualmente de um acontecimento transformado em notícia ou 

documentário. Segundo a NPPA, as fotografias podem causar grandes danos se forem insensivelmente 

invasivas ou manipuladas. Ele pede para o profissional evitar estereotipar indivíduos ou grupos e tratar a 

todos com dignidade.   

Depois do advento do digital, em que o fotojornalismo vivenciou uma crise de credibilidade em 

níveis mundiais, o público passou a duvidar do valor da fotografia de imprensa, então o código de ética 

na NPPA passou por revisões, em 1991, e um código específico para tratamento da imagem digital foi 

criado, que proíbe todas as formas de ação destinadas a modular ou alterar a representação adequada 

de uma pessoa. Ou ainda qualquer forma de intervenção direta na realidade que possa modificar o 

conteúdo visual ou as operações técnicas que afetam a materialidade da própria imagem (retoques de 

supressão ou alteração da imagem são proibidos). Mas caso a imagem, ao ser manipulada, ao ser 

publicada, acompanhe a informação de que se trata de ilustração, com tratamento digital, o fotógrafo e 

toda a equipa editorial ficam isentos de qualquer responsabilidade sobre tal manipulação. Essa 

declaração deixa claro ao leitor que a imagem passou por alterações e não é a realidade. Mas há um 

entendimento segundo o qual imagens manipuladas, ainda que o leitor seja avisado, são para assuntos 

com fotos consideradas de pouca relevância no fotojornalismo, como gastronomia, moda, 

comportamento, desvinculados de questões de política ou economia (Baeza, 2007). Existem regras que 

foram sistematizadas em diversos códigos e estatutos de veículos importantes, como o Washington Post, 

o Los Angeles Times, o New York Times. Uma formalização de preceitos morais que regulam a prática 

                                                           
139 Código de Ética da NPPA. Retirado de https://nppa.org/nppa-code-ethics 

https://nppa.org/nppa-code-ethics
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da fotografia em veículos noticiosos. O uso de fotografias de arquivo, descontextualizadas, não é citado 

no código nem na página oficial da NPPA.  

Os anos 1990 foram ainda mais marcantes na questão de implementação ou revisão de códigos 

deontológicos, com o advento da fotografia digital, a impor limites para as novas possibilidades de 

manipulação fotográfica e práticas no exercício da profissão. A frase proferida pelo diretor da NPPA, John 

Long, em 1999, foi um alerta para a proliferação da imagem manipulada que estimula a desinformação: 

“num contexto noticioso, se uma fotografia parece verdadeira, é bom que seja verdadeira”. Mas o que 

Long não previa era a disseminação de imagens como a de Trudeau e Trump, que não sofrem de 

manipulação sob o ponto de vista de recursos de edição, mas existem como uma forma de manipulação 

ideológica, possibilitada pelo aparato sequencial. Long também não observou que uma fotografia retirada 

de contexto, desloca um discurso contextualizado para outro contexto e descontextualiza a figuração de 

corpo de uma personagem.  

Se “fotografar é apropriar-se da coisa fotografada” (Sontag, 2004, p. 8), o corpo fotografado é 

então um objeto manipulável nos processos de escolha editorial do fotojornalismo.  

Segundo o Código Deontológico dos Jornalistas Portugueses, os maiores deveres do profissional 

da comunicação são com a verdade e a objetividade “1§ O jornalista deve relatar os factos com rigor e 

exatidão e interpretá-los com honestidade”. Para António Fidalgo (1997), a situação atual, de mutação 

acelerada dos média, provocou uma crise no paradigma do jornalismo referencial. Uma crise ética, 

ocasionada por novas formas de elaborar e veicular informações, que geram interpretações múltiplas: 

A mesma notícia não é a mesma consoante a página em que é inserida, o local da página, o 

corpo de letra do título, e do corpo da notícia e as notícias do lado em que é colocada. Pelo 

menos desde os primórdios da fenomenologia sabemos que a perceção do objeto tem um campo 

de perceção e que o campo condiciona de modo essencial o objeto percebido. (Fidalgo, 1997, 

p. 3)   

A publicação de um retratado num gesto não-concretizado, captado no continuum do movimento 

do corpo humano, que recebe uma nova significação no contexto, é também um sinal de crise ética. É 

preciso relembrar que o espontâneo na imprensa foi uma linguagem estética contra a pose. Alguns 

fotógrafos mais sensíveis ao poder devastador da câmara souberam perfurar a armadura da pose, na 

medida em que passaram a exibi-la não simplesmente como técnica representativa inocente, mas como 

mecanismo refrativo que “induz” uma leitura positiva do referente (Machado, 1984, p. 57). Os primeiros 

espontâneos tinham esse aspeto. Era sempre uma não-pose, uma fotografia feita sem um contrato prévio 
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entre fotografado e fotógrafo, que revelava algo mais, pois tirava o sujeito da encenação da pose, mas 

havia um cuidado com a imagem do retratado.  

O espontâneo tradicional, de Cartier-Bresson e Erich Salomon, é uma fotografia que preza pela 

falta de encenação, mas é de um tempo destituído do excesso de instantaneidade dos processos digitais 

e virtuais. Salomon e Bresson utilizaram máquinas fotográficas de controlo manual, com processos mais 

lentos, de perceção do sensível (como o olhar periférico), do filme, do revelador, do ampliador, do papel. 

Era uma tecnologia que tinha um tempo de maturação entre o olhar do fotógrafo, o dedo no disparador, 

até a fotografia palpável. Um tempo da imagem latente (Rouillé, 2009) que também ajudava num 

processo de maturidade editorial.  

Também na edição, havia um processo de toque, de visualização do material, da escolha a partir 

do papel. Um tempo entre máquinas, mas também tempo de razão e emoção humanas (Martins, 2011). 

Tempo este que permitia a existência de um fotojornalismo mais humanizado, ponderado, menos 

espetáculo, onde por espontâneo se entendia do outro a sua mais singela parcela, seja em um sorriso, 

um olhar de surpresa, até mesmo um bocejo, mas algo do natural daquele ser, não o seu desfigurado. 

Basta observar as fotografias sinceras de Salomon, ou os instantes decisivos de Bresson, e as imagens 

nos envolvem, nos deleitam, são de estéticas do humano. Os processos não eram imediatos como hoje. 

Se a pressa é a inimiga da perfeição, como diz o ditado popular, no ecrã, onde as fotografias agora são 

visualizadas, seja na câmara ou num notebook, perdeu-se a essência do espontâneo; desumanizou-se o 

processo.  

(...) espelhado como imagem num ecrã, o corpo digital dar-nos-ia a ver apenas a emanação 

delirante de um corpo já sem alma. E a cultura do ecrã constituiria a expressão de uma 

comunidade fria, uma comunidade sem o corpo do outro, embora alimentada pelos seus 

fantasmas, e também pelos fantasmas do nosso próprio corpo, numa ostensiva confirmação de 

que não existem práticas de rede sem narcisismo. (Martins, 2011, p. 17) 

Com a imagem fantasma do outro, o humano é visto como coisa e tornou-se fácil destituí-lo, 

desautorizá-lo frente à sua própria imagem social. A nossa perceção é a de que a fotografia do 

espontâneo na imprensa, em muitas situações, se transformou em algo anacrónico, pois o sujeito 

fotografado não tem mais o seu natural retratado. O rosto num gesto não-concretizado ou até desfigurado, 

no processo de produção social dos sentidos, cria uma hiper-realidade do fotografado. Ninguém anda a 

fazer caretas todo o tempo, não se fica com olhos revirados mais que frações de segundos… é uma 

anacronia e uma incoerência, quando o jornalismo, que se diz a voz da verdade numa democracia, aceita 
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impor a verdade de um corpo-imagem captado num continuum, como um movimento real que ganha 

um novo significado dentro do contexto de uma notícia.   

Vilém Flusser afirma que quando o fotógrafo captura uma imagem, já o faz com determinada 

intenção. Esta imagem está categorizada em regiões culturais na hora do disparo. O fotógrafo não 

fotografa processos, como no cinema, onde há movimento e continuidade. O fotógrafo paralisa 

processos, pois escolhe uma cena, retira a cena do contexto: 

Para fotografar, o fotógrafo precisa, antes de mais nada, conceber sua intenção estética, política, 

etc., porque necessita saber o que está fazendo ao manipular o lado output do aparelho. A 

manipulação do aparelho é um gesto técnico, isto é, um gesto que articula conceitos, antes de 

poder transcodificá-la em imagens. Em fotografia não pode haver ingenuidade. (...) Qualquer 

intenção estética, política ou epistemológica deve, necessariamente, passar pelo crivo da 

conceptualização antes de resultar em imagem. O aparelho foi programado para isso. Fotografias 

são imagens de conceitos, são conceitos transcodificados em cenas. (Flusser, 1998, p. 52) 

Assim, quando um fotojornalista congela uma imagem, seja ela uma fotografia sincera do natural 

da personagem ou uma desfiguração, sabe bem por que o faz e não depende do fotografado a cena que 

será congelada. Há na fotografia dos gestos não-concretizados, publicada nos veículos jornalísticos 

importantes, de grande divulgação nacional e internacional, uma intenção de ambiguidade e faz-se dela 

um instrumento de desinformação.  

Ao falar de ética no fotojornalismo, Sousa (2002) cita Ernst Cassirer, que em 1925 escreveu o 

livro Philosophy of symbolic forms, no qual analisa que as representações imagísticas que os seres 

humanos fazem deles mesmos definem antropologicamente a humanidade (Sousa, 2002, p. 136). Para 

Sousa, falar de ética no fotojornalismo implica falar de uma perspetiva, e cita o exemplo das fotografias 

de violência, cujo entendimento pode ser diferente entre os leitores, ou do fotógrafo que captou a imagem 

ou do editor que escolheu determinada imagem entre todas as que foram captadas. Sousa cita diversos 

autores que analisam ética e as implicações morais sobre a veiculação de determinadas imagens de 

seres humanos, mas finaliza, ao compilar a ideia básica de tantas análises:  

Mesmo na dúvida, determinadas linhas éticas devem direcionar o fotojornalismo, o cartoonismo, 

a infografia e a produção de outros dispositivos gráficos para a imprensa. O princípio básico é 

aquilo que é moralmente mais defensável: procurar estimular a solidariedade moral e reforçar 

os elos que unem os seres humanos. (Sousa, 2002, p. 137)   

Para António Fidalgo, é preciso que o profissional saiba guardar distâncias, não no sentido de 

localidade, mas de proximidade com a forma de elaborar a notícia. A objetividade passa pela manutenção 

dessas distâncias. A distância a que o autor se refere é no sentido da responsabilidade e ponderação. 
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Manter a distância não é ignorar acontecimentos, nem é faltar com o aprofundamento da informação, 

mas, segundo ele, guardar distância é não se deixar levar pela emoção, nem pelo julgamento, nem por 

outro sentimento que não seja a ética. Um bom profissional precisa de ser racional, justo, na tentativa 

humana da imparcialidade, e “para isso tem de saber manter a devida distância” (Fidalgo, 1997, p. 4).  

Ganhar distância é ter uma visão do conjunto. A perspetiva da distância não valoriza os detalhes, 

valoriza o todo. A distância significa uma independência do observador. Para Fidalgo (1997), além de 

manter a distância na cobertura dos eventos, é importante a apresentação distanciada dos mesmos. A 

divisão de tarefas do jornalismo, com funções bem distintas no processo de separar as notícias, 

hierarquizá-las, e escolher em que situação elas serão reveladas ao público, pode ainda provocar 

aproximações sem ética, o que torna editores muito importantes em todo o processo ético. Fidalgo 

sustenta a necessidade de uma ética da responsabilidade, capaz de trazer ponderação ao bom 

profissional e fazer perceber as consequências que a notícia pode ter.  

A distância do jornalista começa logo pela consciência viva da diferença entre ser e parecer. 

Talvez mais do que ninguém o jornalista sabe que nem tudo o que parece é e que o que é muitas 

vezes não aparece como é. (Fidalgo, 1997, p. 5)    

Apesar disso, o fotojornalismo, no aspeto ao que tange o espontâneo, não participa nessa 

análise. É como se as questões da tecnologia e da técnica não sofressem das mesmas questões 

subjetivas de escolhas em seus processos editoriais. O discurso vitorioso da técnica (Moretzsohn, 2001) 

parece ocultar a subjetividade das escolhas.  

O mundo não tem de si imagens, que simplesmente se lhe devam arrebatar. As imagens 

irrompem de um olhar que busca um ponto de vista novo e pessoal. São as imagens de quem 

observa o mundo. A câmara está ligada àquilo que é dado, e que é independente da nossa 

vontade. E, no entanto, a vontade está implicada na feitura da imagem, porque o processo é 

guiado pela atenção pessoal. Paradoxalmente, é quando o fotógrafo se mobiliza como meio 

comprovativo do real no mundo que a vontade desempenha o papel mais importante. (Belting, 

2014, p.285-286) 

Para Sylvia Moretzsohn (2001), o caráter político na atividade profissional do jornalista precisa 

de ser enfatizado. A autora analisa o mito da objetividade como um fenómeno que esconde o viés político 

do fazer jornalístico e sinaliza que o modo de produção da notícia e as escolhas de cada profissional são 

processos ideológicos, que ocorrem por vezes sob pressão do mercado, dos empresários, e também das 

crenças do próprio profissional. Sobre o fotojornalismo, Fontcuberta relembra que uma fotografia é 

sempre um recorte, um trecho, um pedaço, retirado do todo pelo olhar de um ser humano, o fotógrafo. 

E o autor é ainda mais enfático:  
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Toda fotografia é uma ficção que se apresenta como verdadeira. Contra o que nos inculcaram, 

contra o que costumamos pensar, a fotografia mente sempre, mente por instinto, mente porque 

sua natureza não lhe permite fazer outra coisa. Contudo, o importante não é essa mentira 

inevitável, mas como o fotógrafo a utiliza, a que propósitos serve. O importante, em uma 

imagem, é o controle exercido pelo fotógrafo para impor um sentido ético à sua mentira. O bom 

fotógrafo é o que mente bem a verdade. (Fontcuberta, 2010, p.13) 

Ter “profissionalismo” e “objetividade” não garantem que a ética seja aplicada como deveria. O 

jornalismo, na construção social da realidade, não pode ser tomado como algo exato, como sugere a 

objetividade apregoada pelos profissionais de imprensa. Relativizar é sempre uma necessidade, na 

apreensão das informações e na produção do que se publica nos jornais. O rigor técnico que se atribui 

à fotografia, enquanto aparato que capta o momento, muitas vezes encobre situações como a do 

encontro entre os chefes de estado Donald Trump e Justin Trudeau, ou o movimento involuntário das 

pernas do ex-presidente Jânio Quadros. 

O que você chama de gestos não-concretizados, Alene, nós, da “cozinha do jornalismo” 

chamamos de “quase cinema”. Essas séries quando publicadas me encantam: creio que a 

nossa imaginação no intervalo entre as imagens vai mais longe e isso pode e deve fazer parte 

do jornalismo. Apesar de regimes de valores distintos não vejo muita diferença entre os caminhos 

da arte e do jornalismo. (Rogério Reis, 2018)140  

Há que se assumir, por parte da deontologia, que há uma subjetividade inerente à atividade dos 

jornalistas e mais ainda dos fotojornalistas pois são atividades que demandam tomadas de decisão e de 

interpretação humana. Destarte, finalizamos este capítulo com um trecho que coletamos na entrevista 

de Orlando Brito para esta tese, e o registo de uma situação vivenciada por ele em maio de 2020. 

Fotojornalista atuante na editoria de política desde 1964, Brito aguardava, à data de conclusão desta 

tese, o lançamento de um documentário que foi realizado sobre a sua vida, a sua obra e a sua 

importância como fotojornalista político. Num momento de muita turbulência, no qual ele atua de forma 

ativa para fortalecer a democracia no Brasil, Brito resume a importância da responsabilidade social do 

fotojornalista:  

A primeira regra que deveria reger o mundo é o bom senso. Essas câmaras de hoje propiciam 

captar tudo. Todos os movimentos. Não há chance de um movimento que não seja captado. É 

evidente que disso deriva que as feições vão ficar disformes. Eu me deparo com isso a toda 

hora. Mas “aquilo” que eu fotografei não é aquele sujeito. O meu bom senso diz que a imagem 

não representa a personagem que está ali. O meu objetivo não é fazer mal a qualquer 

personagem somente porque eu tenho um aparelho que me possibilita captá-la assim. Eu tenho 

bom senso e penso, aquela personagem ali exprimiu um sentimento, mas tem que ter uma 

                                                           
140 Rogério Reis em entrevista via mails de 4 a 14 de maio de 2018. 
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lógica visual. Isso não pode ser somente uma atitude mecânica. É preciso ter a presença do bom 

senso e da razão (do fotojornalista). Você está entrevistando a mim, então eu vou falar de mim, 

até porque eu busco notoriedade. Quando eu assino uma fotografia, eu quero que as pessoas 

que a vejam saibam que eu sou alguém que as representa no front. (Orlando Brito, 2018)141 

 

Figura 36: Brito foi vítima de grupos que apoiam Jair Bolsonaro (foto de Orlando Brito) 

  

                                                           
141 Orlando Brito em entrevista concedida em 7 de janeiro de 2018. 
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Capítulo 6 
Espontâneos na Visão 

 

parte empírica desta investigação, inicialmente, teve como principal objetivo perceber a 

estética predominante das figurações de corpo publicadas na editoria política em três períodos 

específicos de um periódico. O primeiro deles, o ano de 1998, quando ainda vigorava um 

sistema misto (com aspetos do sistema analógico e adaptação ao digital) na newsmagazine escolhida e 

na maior parte da imprensa mundial; o segundo, o ano de 2008, já com o sistema digital bem 

consolidado nas redações, que passavam por um momento de transição interna, com a criação das 

páginas virtuais dos jornais e alterações nas rotinas produtivas, que obrigavam os profissionais a se 

adaptarem a uma forma diversa de apresentar as fotografias, pois as plataformas na internet estavam a 

começar, e os média alternativos estavam a impor processos editoriais ampliados na fotografia de 

imprensa, em função do surgimento de blogs, de redes sociais e de novos produtores de conteúdos, 

através de fotos, áudios e vídeos, que alteravam a forma de o leitor lidar com a informação; e um terceiro 

período, o ano de 2018, caracterizado pelas questões anteriores bem consolidadas, foi escolhido como 

forma de tornar a investigação atual, num cenário que evidencia novas arenas públicas, com os média 

tradicionais a procurarem reconquistar a credibilidade e os média alternativos a vivenciarem o 

crescimento das fake news.  

Este estudo empírico sistematizado configurou-se, numa primeira etapa, num inventário e numa 

seleção, para a realização de uma análise comparativa de figuras de corpo de personagens da editoria 

política de um periódico, que neste caso poderia ter sido um veículo de imprensa noticioso de qualquer 

país democrático do mundo ocidental. Mas para melhor atingir o objetivo da investigação, que numa 

primeira etapa exigiu a leitura de todas as notícias da editoria política, e para que foi fundamental um 

conhecimento mínimo de cada personagem política retratada e, numa segunda etapa, consistiu num 

estudo qualitativo e necessitou de uma análise de conteúdo textual mais crítica, focada no contexto, 

prevaleceu o estudo de um periódico português, pela facilidade na interpretação dos acontecimentos, 

A 
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nos desdobramentos e nas subjetividades que envolviam o cenário político nacional. A revista Visão foi o 

“laboratório experimental” utilizado para levantamento e mapeamento das características do fenómeno 

das figurações de corpo de autoridades publicadas na editoria política, que, atingido o primeiro objetivo, 

nos levou a um segundo: teorizar e aprofundar questões específicas inerentes ao espontâneo utilizado 

na editoria política. 

  

6.1. Newsmagazines e fotojornalismo 

Por newsmagazine entende-se um segmento da imprensa escrita com algumas características 

específicas: periodicidade semanal, ser bastante ilustrada, ter especificidade temática. Em artigo 

publicado e na sua dissertação de doutoramento, Carla Alessandra Cardoso (2009; 2014) explica e 

diferencia as origens dos termos em Inglês (newsmagazine) e em Português (revista). Segundo a autora, 

existiram várias publicações com estas características na Europa desde o século XVII. As duas maiores 

referências do período eram inglesas, a The Review, lançada em 1704, com quatro páginas, poucas 

ilustrações em xilogravuras e centrada no comentário e na sátira do estado da nação, e a The Gentleman 

Magazine, lançada em 1731, primeira a utilizar o termo que a consolidou nos estudos teóricos das 

Ciências da Comunicação. O termo revista popularizou-se nos países de língua portuguesa por influência 

do termo revue, que significa revista em Francês, idioma intelectual até meados do século XX.  

Atualmente o mercado deste tipo de publicação é amplo e variado, pois grandes grupos de 

comunicação apostaram na exploração de temas especializados, e eles são os mais diversos, como o 

mercado automobilístico, a gestão de pequenas empresas, a moda e o estilo de vida das personalidades 

artísticas, as receitas da cozinha tradicional ou da culinária gourmet, etc. Por se concentrar no 

fotojornalismo político, o nosso estudo analisou uma newsmagazine de notícias da atualidade, cujo 

conteúdo é de caráter informativo e tem a proposta de aprofundar e interpretar os acontecimentos da 

semana, com secções direcionadas à editoria de política nacional e internacional. 

O tratamento editorial das fotografias nas newsmagazines impressas costuma ser diferente dos 

jornais diários. Elas dispõem de mais tempo na produção de cada edição, o que possibilita uma escolha 

mais criteriosa de imagens para compor as suas notícias. Comumente publicam uma maior quantidade 

de fotos nas suas reportagens mais aprofundadas, o que permite a produção de picture stories (conjunto 

de imagens com uma linha narrativa). Em consequência disso, essas narrativas imagéticas que integram 

as reportagens podem conter mais elementos estéticos inovadores do que no fotojornalismo diário. 

Quando acontece um evento que gera uma fotografia de grande impacto nos jornais ou nas redes sociais, 

durante a semana anterior à data da edição da revista que está em produção, as revistas informativas 
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costumam repercutir a mesma imagem, mas com análises críticas sobre o facto fotográfico ou com um 

tratamento noticioso mais aprofundado do acontecimento e de suas consequências.  

No mundo são muitas as newsmagazines informativas com um histórico de longa duração e, 

sempre que estudadas pelas Ciências da Comunicação, há dados que apontam ser um meio bem-

sucedido e de elevada confiança entre o público. A Time, fundada nos EUA em 1923, por Briton Hadden 

e Henry Lucen, foi a newsmagazine que propagou quatro princípios básicos que acabaram por servir 

como modelo para tantas outras: 1) organizar as notícias de forma lógica em pequenas secções; 2) 

avaliar e interpretar os acontecimentos; 3) escrever de forma clara, concisa, completa e curta e; 4) 

enfatizar os protagonistas das notícias. O projeto da Time demonstrou-se duradouro, são quase 100 anos 

de existência, cujas características foram exportadas (Cardoso, 2009; 2014). Outras publicações 

conceituadas são a L’Express (criada em França em 1953, com tiragem de 509 mil exemplares 

semanais), a The Economist (da Inglaterra, criada em 1843, em formato de jornal, mas com 

periodicidade semanal, com cerca de 1,5 milhões de exemplares por tiragem); a Der Spiegel (na 

Alemanha, criada em 1947, com cerca de 245 mil exemplares semanais)142. Em língua portuguesa 

destacamos a Veja (no Brasil, criada em 1968, com tiragem média de cerca de 500 mil exemplares 

semanais)143 e a Visão (em Portugal, criada em 1993, com tiragem média de cerca de 50 mil exemplares 

semanais)144. 

 

6.2. A escolha da Visão como laboratório experimental para um estudo empírico 

A nossa fonte para verificação do fenómeno dos espontâneos na editoria política tem 

características que a destacam no cenário português: a Visão possui seis fotojornalistas145 no seu quadro 

de funcionários, cinco sediados na capital, em Lisboa, e um sediado na cidade do Porto. Dos seis 

profissionais da fotografia de imprensa, três deles estão na revista desde a sua fundação. A Visão publica 

grandes reportagens nacionais e internacionais e tem acordos de parcerias com a newsmagazine Time 

e com o jornal El País, o que permite a publicação de reportagens traduzidas destes veículos. A revista, 

atualmente, utiliza fotografias comercializadas pelas agências Getty Images, LUSA (associada da EPA) e 

Global Notícias (para fotos de desporto). Esporadicamente utiliza a Magnum, a Zuma Press e a Atlântico 

Press em revenda de catálogos de outras agências internacionais. Em coberturas de emergência em 

                                                           
142 Fonte Agência DW Deutsche Welle. Retirado de https://www.dw.com/pt-br/os-principais-jornais-e-revistas-da-alemanha/g-41405998 
143 Fonte Grupo Abril. Retirado de http://publiabril.abril.com.br/svp/tabelas/circulacao?platform=revista-impressa-mais-digital  
144 Fonte revista Visão. Retirado de https://visao.sapo.pt/iniciativas/2019-03-24-visao-e-grupo-tin-lancam-edicao-especial-cujas-receitas-revertem-a-100-para-
mocambique/ 
145 Para esta investigação, enviamos mails para os seis fotojornalistas por diversas vezes, mas apenas três profissionais nos responderam. 

https://www.dw.com/pt-br/os-principais-jornais-e-revistas-da-alemanha/g-41405998
http://publiabril.abril.com.br/svp/tabelas/circulacao?platform=revista-impressa-mais-digital
https://visao.sapo.pt/iniciativas/2019-03-24-visao-e-grupo-tin-lancam-edicao-especial-cujas-receitas-revertem-a-100-para-mocambique/
https://visao.sapo.pt/iniciativas/2019-03-24-visao-e-grupo-tin-lancam-edicao-especial-cujas-receitas-revertem-a-100-para-mocambique/
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cidades distantes de Lisboa e Porto, como no arquipélago dos Açores e na Ilha da Madeira, a Visão 

possui colaboradores freelancers, segundo Fernando Negreira, entrevistado para este estudo. O 

Coordenador de Fotografia da revista afirma que as agências noticiosas são aliadas preciosas, de grande 

importância tanto para o veículo online como para a publicação impressa, pois “permitem noticiar mais 

e mais depressa sem haver a necessidade de termos de nos deslocar constantemente com os respectivos 

custos associados” (Fernando Negreira, 2020)146. Todo o material das agências está disponível online, e 

é fácil a um redator, mesmo em casa, poder aceder e trabalhar, como aconteceu durante todo o tempo 

do Estado de Emergência, na crise sanitária da Covid-19. 

Nós, na Visão, só trabalhamos com duas agências noticiosas portuguesas a LUSA (agência 

oficial) que acompanha todas as acções e cerimónias do Governo e a Global Imagens (do grupo 

do jornal Diário de Notícias/Jornal de Notícias do Porto/jornal Record desportivo e TSF rádio e 

online) que cobre a actividade desportiva e social. As outras agências portuguesas são de 

revenda de material principalmente estrangeiro, que é o caso da Atlantico Press e Fotobanco e 

por fim as de assuntos internacionais como a Getty Images, Sipa Press ou Zuma. (Fernando 

Negreira, 2020)147 

Por endereço eletrónico, conseguimos contactar, além de Fernando Negreira, cuja trajetória 

profissional já foi relatada no capítulo cinco desta tese, mais dois dos seis fotojornalistas da revista. O 

contacto inicial com a newsmagazine foi através do E-mail visao@visao.pt, cuja resposta recebemos 

diretamente de Fernando Negreira. Negreira integra a equipa que formou a Visão desde 1990. O grupo 

que fundou a revista atuava no semanário O Jornal. Segundo ele, naquele período o sistema adotado era 

o analógico, e levaram para a revista a mesma dinâmica profissional em 1993, quando ela foi fundada. 

Mas em 1995 os fotojornalistas da newsmagazine já testavam o sistema misto, as máquinas fotográficas 

analógicas de qualidade vigoravam nas rotinas fotojornalísticas, mas o processo de edição era com uso 

de scanners para leitura dos negativos e tratamento das fotografias em computadores, com software de 

edição. Até 1998 a Visão utilizou câmaras digitais e analógicas nas coberturas. Os fotojornalistas 

Fernando Negreira e Lucília Monteiro, também entrevistada neste estudo, fizeram a sua transição do 

sistema analógico para o digital de forma gradativa, trabalhando na revista.  

Lucília Monteiro nasceu em 1957, formou-se em Fotografia pela Escola Superior Artística do 

Porto e é mestre em fotografia e cinema documental. Começou a trabalhar na Visão aos 26 anos e mais 

de metade de sua vida foi dedicada a fotografar para a revista. Durante esse período, segundo o Centro 

Cultural de Arte Contemporânea Porta33148, Lucília Monteiro fez coberturas que a destacaram, como por 

                                                           
146 Fernando Negreira em entrevista concedida via troca de mails entre 3 e 5 de fevereiro de 2020. 
147 Fernando Negreira em entrevista concedida via troca de mails entre 3 e 5 de fevereiro de 2020. 
148 Fonte Porta33. Retirado de https://www.porta33.com/conversas/content_conversas/ex_voto/ex_voto_conversa_tolentino.html 

mailto:visao@visao.pt
https://www.porta33.com/conversas/content_conversas/ex_voto/ex_voto_conversa_tolentino.html
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exemplo sobre a guerra da Bósnia (1995); sobre as minorias étnicas na China (1998); sobre a guerra 

em Angola (2001), entre outras. Na entrevista para este estudo, Lucília Monteiro respondeu apenas com 

alguns poucos dados pessoais e opinião sobre o espontâneo, sobre a sua perceção sobre a estética do 

belo, da pose, mas enviou muitos links. Lucília relatou que não se preocupa muito com fotos para 

concorrer a prémios e, quando fotografa, não busca o belo nem a foto que chama muito a atenção: “não 

gosto de fotos espetaculares, sou mais de fotos feias com simbolismos” (Lucília Monteiro, 2020)149. Em 

pesquisa em páginas virtuais, constatámos que a profissional é muito conceituada, já recebeu o Prémio 

Imprensa, Troféu Beatriz Ferreira, atribuído pela Casa de Imprensa em 2004, já participou em diversas 

exposições individuais150 e coletivas, e com o resultado da pesquisa experimental que produziu no 

mestrado, Lucília foi premiada no Photobook Show, em Londres, em 2014 e publicou o livro Ex-voto em 

2015151. Durante a pandemia do vírus Covid-19, Lucília produziu ensaios fotográficos do confinamento152, 

que podem vir a tornar-se um casestudy em Comunicação Social153. O experimento foi intitulado Ronda154.  

Conseguimos entrevistar também Marcos Borga, fotojornalista há 29 anos, que atua na revista 

Visão há 13. Segundo ele, atualmente a infraestrutura da revista em fotojornalismo é considerada de boa 

qualidade, pois ela oferece um kit básico para os seus profissionais com uma moderna câmara e 

objetivas que possibilitam o desenvolvimento das coberturas de forma satisfatória. Marcos Borga, nascido 

em 1973, começou a trabalhar em 1990, aos 18 anos, na revista Sábado (uma newsmagazine que 

existiu em Portugal, que encerrou as atividades em 1992, mas com o mesmo título de outra que existe 

atualmente). Borga relatou para esta investigação que realizou a transição do sistema analógico para o 

digital “serenamente”:  

Só usei as duas tecnologias quando ainda não possuia o meu próprio material digital e muito 

nos primórdios das máquinas digitais, no início do ano de 2000. A máquina era do meu editor 

fotográfico, na altura trabalhava no jornal diário “24 Horas”, e para alguns acontecimentos em 

cima da hora de fecho do jornal, cheguei a usar a máquina digital em simultâneo com a 

anológica. (Marcos Borga, 2020)155 

Pelo relato de Marcos Borga fica claro que nem todos os veículos ofereciam os aparatos que a 

Visão oferecia no final dos anos 1990. Borga começou a fotografar na Visão em fevereiro de 2007 e, 

naquele ano, ele recorda que a revista oferecia um equipamento considerado de primeira linha: uma 

                                                           
149 Lucília Monteiro em entrevista por mails, dias 30 e 31 de março de 2020.  
150 Exposição ex voto. Retirado de http://sites.ecclesia.pt/snpcultura.org/ex_voto_exposicao_retrata_fragilidade_dos_homens_e_omnipresenca_Deus.html 
151 Fonte Porta 33. Retirado de https://www.porta33.com/conversas/content_conversas/ex_voto/ex_voto_conversa_tolentino.html 
152 Ver exposição Ronda em https://www.viralagenda.com/pt/events/902716/ronda-_-fotografias-de-lucilia-monteiro 
153 Ver Escola Superior de Média, Artes e Design em https://www.facebook.com/pporto.esmad/posts/2551765045096117/ 
154 Exemplo do experimento ver https://visao.sapo.pt/fotografia/2020-03-21-ronda-vi-viagens/#&gid=0&pid=1 
155 Marcos Borga em entrevista por email, realizada nos dias 30 e 31 de março de 2020. 

http://sites.ecclesia.pt/snpcultura.org/ex_voto_exposicao_retrata_fragilidade_dos_homens_e_omnipresenca_Deus.html
https://www.porta33.com/conversas/content_conversas/ex_voto/ex_voto_conversa_tolentino.html
https://www.viralagenda.com/pt/events/902716/ronda-_-fotografias-de-lucilia-monteiro
https://www.facebook.com/pporto.esmad/posts/2551765045096117/
https://visao.sapo.pt/fotografia/2020-03-21-ronda-vi-viagens/#&gid=0&pid=1
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Canon EOS-1D MARK II, e as objetivas originais de 16-35 mm (F.2.8); de 70-200mm (F.2.8) e uma 50 

mm (F.1.8), bastante claras (e de custo elevado), que facilitavam as coberturas em ambientes escuros. 

Em março de 2020, por ocasião da entrevista, Borga afirmou que a empresa oferecia um kit com 

máquinas fotógraficas da Canon modelo EOS 5D MklV, com as mesmas objetivas intercambiáveis já 

citadas, e um flash 600EX. Segundo Fernando Negreira, os fotógrafos também têm câmaras particulares 

com outras lentes, e eles sempre utilizaram os seus aparatos, quando havia uma necessidade, pois a 

finalidade de tornar uma cobertura a melhor possível justifica, para eles, que os seus equipamentos 

pessoais possam ser usados para melhorar o resultado do seu trabalho. Os fotojornalistas da Visão 

colaboram nos processos de pré-edição das fotografias pós-cobertura, inclusive com a produção de 

legendas.  

Como trabalhei na LUSA – Agência de Notícias de Portugal – e fui stringer156 da Reuters durante 

vários anos, escrevo sempre a legenda nas minhas fotografias, respondendo a algumas das 

questões básicas de uma notícia: “O quê?”; “Quem?”; “Onde?” e; “Quando?” (Marcos Borga, 

2020)157 

O relato de Marcos Borga reitera o que já foi dito por Fernando Negreira sobre os processos de 

pós-produção no fotojornalismo digital, que problematizamos e sistematizamos no capítulo cinco desta 

tese. Também demonstra que a equipa tem uma rotina produtiva bem definida e que os fotojornalistas 

da revista são experientes. Marcos Borga foi o fotojornalista da reportagem Vida Interrompida, de autoria 

da jornalista Isabel Nery. O resultado da reportagem (e das fotografias) foi uma série de exposições que 

percorreu o país de forma itinerante. Este foi um trabalho que rendeu vários prémios: Mulher Reportagem 

Maria Lamas; Jornalismo pela tolerância; Paridade mulheres e homens na comunicação social; e, o 

prémio Jornalismo e integração da UNESCO. A reportagem A luta para salvar Safira, publicada na Visão 

em outubro de 2011, assinada pela jornalista Patrícia Fonseca, com fotografias de Marcos Borga, 

recebeu a distinção do 1º Prémio de Jornalismo Novartis Oncology. 

A Visão foi criada por um consórcio entre a Sociedade de Jornalismo Portuguesa, a Projornal e 

o grupo suíço Edipresse, em 1993, que a dirigiu por sete anos. De 1999 a 2003 a revista continuou no 

grupo Edipresse, mas com a Abrilcontrol Jornal, num consórcio entre Portugal e Brasil. De 2003 a 2017, 

ela foi do Grupo Impresa (Cardoso, 2014, p. 433). Em 2018, a publicação foi vendida ao Grupo TIN – 

                                                           
156 Um stringer é um fotojornalista local, com trabalho reconhecido por seus pares, contratado para um serviço freelancer.  Fonte Reuters. Retirado de 
http://handbook.reuters.com/index.php?title=Dealing_with_stringers 
157 Marcos Borga em entrevista por email, em 30 e 31 de março de 2020. 

http://handbook.reuters.com/index.php?title=Dealing_with_stringers


Uma visão sócio semiótica do espontâneo no fotojornalismo político 

247 
 

Trust in News158 – de comunicação, uma empresa detentora de diversas newsmagazines líderes de 

mercado em seus segmentos, como a Exame, Caras, Telenovelas, etc.  

A Visão se propõe, segundo o seu estatuto editorial159, a ser uma revista semanal de informação 

geral que amplia a cobertura de acontecimentos importantes em todos os domínios de interesses. De 

forma textual, a publicação diz-se independente do poder político, económico e de quaisquer grupos de 

pressão. Premiada com o Prémio do Consumidor160, a revista propaga o discurso da credibilidade em 

âmbito nacional. 

No tratamento da imagem, o Código de Conduta da Visão especifica que os jornalistas devem 

respeitar o direito à imagem (em referência ao artigo nº 79 do Código Civil), assim como a vida privada 

e a intimidade de todos os cidadãos, inclusive de figuras públicas. Textualmente diz que:  

Esta regra só admite excepção quando, tratando-se de figuras de reconhecida notoriedade, 1) 

exista um relevante interesse público, ou, 2) a sua conduta contradiga princípios que 

publicamente defendam em seu proveito, ou, 3) os seus atos tenham repercussão por decisão 

dos próprios161. 

Segundo Braga (2016), a APCT (Associação Portuguesa para Controlo de Tiragem e Circulação) 

registava que a Visão, até o ano 2000, tinha média de circulação de mais de 100 mil exemplares/mês. 

Mas em 2001 a revista regista queda, assim como todo o mercado de publicações noticiosas impressas, 

ficando a partir desse ano sempre abaixo desse valor (Braga, 2016, p. 40). A APCT registou uma 

circulação média de 73 mil exemplares da Visão no ano de 2014 e de 61.290 exemplares no segundo 

bimestre de 2017. No primeiro trimestre de 2020, segundo a APCT, a circulação da revista foi de 30.167 

exemplares. E no meio online, as assinaturas foram computadas com 1.497 assinaturas no mesmo 

período de 2020.162 

A revista tem a sua versão online desde 2000, com uma equipa de redação própria e a criação 

de uma base de dados com recolha de informação cultural, gastronómica e hoteleira, que anteriormente 

não existia no formato digital, de forma a poder fornecer uma espécie de roteiro cultural e de lazer online 

diário, segundo Negreira:  

Fomos dos primeiros em Portugal a entrar no digital, lembro-me que era uma área estranha que 

toda a gente via com alguma desconfiança e como o "irmão pobre" da edição em papel, apenas 

necessária, porque os tempos tecnológicos estavam a mudar, e nesses primórdios, chegamos 

                                                           
158 Fonte revista Visão. Retirado de https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-ei/mercados/2018-01-03-Trust-in-News-compra-Exame-Informatica-
Visao-e-mais-10-revistas/ 
159 Fonte revista Visão online. Retirado de  https://visao.sapo.pt/estatuto-editorial/  acessado em 20/12/2019.   
160 Fonte Visão. Retirado de https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2018-01-18-visao-eleita-a-revista-mais-credivel-isenta-atual-e-com-melhores-artigos/ 
161 Fonte Visão. Retirado de https://visao.sapo.pt/codigo-de-conduta/ 
162 Fonte APCT, retirado de http://www.apct.pt/analise-simples 

https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-ei/mercados/2018-01-03-Trust-in-News-compra-Exame-Informatica-Visao-e-mais-10-revistas/
https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-ei/mercados/2018-01-03-Trust-in-News-compra-Exame-Informatica-Visao-e-mais-10-revistas/
https://visao.sapo.pt/estatuto-editorial/
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2018-01-18-visao-eleita-a-revista-mais-credivel-isenta-atual-e-com-melhores-artigos/
https://visao.sapo.pt/codigo-de-conduta/
http://www.apct.pt/analise-simples
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a receber prémios de melhor site de imprensa. Na altura levantaram-se problemas deontológicos 

e laborais sobre a participação das redacções nos materiais online, quem podia cortar os textos 

feitos para papel para serem mais curtos no Online, quem assinava esses textos, qual a 

retribuição dos jornalistas pelos acréscimos de trabalho em duas áreas. A solução foi criar uma 

redacção apenas para Online e pedir aos redactores de papel que voluntariamente escrevessem 

textos compactos só para esse fim, depois de o terem feito para o papel. (Fernando Negreira, 

2020)163 

Segundo Negreira, com a implantação do veículo online, o ritmo de trabalho dos fotojornalistas 

aumentou, apareceram mais assuntos feitos especificamente para o veículo virtual e de publicação 

imediata, no próprio dia, facto novo para quem trabalhou por décadas em periódicos semanais.  

Por vezes essa necessidade de notícia imediata queima os artigos mais elaborados que deviam 

sair na revista semanal de papel, visto que não costumamos abordar o mesmo assunto duas 

vezes excepto se o tema tiver um desenvolvimento que justifique. Vou dar um exemplo, no dia 

27 de junho de 2020 realizou-se a primeira manifestação de extrema direita populista em 30 

anos, nesse mesmo dia foi publicado um slideshow com 37 imagens do acontecimento feitas 

pelo fotoreporter Marcos Borga e um texto ilustrado com mais uma imagem, mas na edição em 

papel que saiu na quinta feira seguinte apenas foi usada uma foto sem destaque a uma coluna 

com uma legenda curta de tom irónico e não noticioso164. (Fernando Negreira, 2020)165 

Outro motivo para a escolha da Visão para este estudo foi a viabilidade do acesso às edições 

impressas, nos três períodos temporais escolhidos, pois a cidade de Braga concentra um arquivo 

cuidadoso e completo da revista desde a sua criação, na Biblioteca Pública. 

 

6.3. Descrição do estudo empírico sistematizado  

A primeira etapa do estudo empírico sistematizado consistiu na realização de um inventário na 

editoria política da Visão, por três períodos distintos, que somados, resultaram em coletas de fotos de 

77 edições publicadas em 18 meses da newsmagazine.   

A primeira coleta de dados foi realizada em todas as edições publicadas nos primeiros seis meses 

de 1998. Justificamos tal período pois em 1997 a SanDisc colocou no mercado um milhão de unidades 

de compact flash card, e no ano seguinte o cartão popularizou-se no fotojornalismo. O objetivo era ter 

uma primeira referência percentual de utilização das figurações na editoria política e como estava 

constituído o cenário estético do corpo-imagem no espontâneo na newsmagazine escolhida, logo após a 

introdução dos cartões de memória nas máquinas fotográficas. Nesta primeira coleta foram analisadas 

                                                           
163 Fernando Negreira em entrevista concedida em 05 de julho de 2020. 
164 Consultar em  https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2020-06-27-as-imagens-da-manifestacao-do-chega-em-lisboa/#&gid=0&pid=1 
165 Fernando Negreira em entrevista concedida em 05 de julho de 2020. 

https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2020-06-27-as-imagens-da-manifestacao-do-chega-em-lisboa/#&gid=0&pid=1
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25 edições publicadas de janeiro a junho de 1998. Na época, a Visão ainda utilizava máquinas 

fotográficas analógicas, mas já testava as digitais. A revista comprava fotografias de grandes agências 

internacionais que já utilizavam o sistema digital nas coberturas. A Visão não tinha página virtual e não 

arquivou as edições impressas deste período. A revista só passou a digitalizar as suas edições após o 

ano de 2000, quando criou sua página virtual. Parte das imagens publicadas no estudo qualitativo deste 

capítulo, do período de 1998, foram cedidas pela newsmagazine para figurarem na tese, mas precisaram 

de ser scaneadas, segundo relato de Fernando Negreira. Por não estarem arquivadas no formato digital, 

a única referência que se tem a algumas imagens publicadas no ano de 1998 está na publicação 

impressa. Em muitas fotos não consta o nome do fotojornalista, e o coordenador de fotografia da revista, 

na consulta que fez aos arquivos ao nosso pedido, não conseguiu identificar, em algumas fotografias, o 

autor responsável pela captação. 

A numeração inicial da revista no inventário de 1998 foi a edição 251, e a última foi a de número 

275. As revistas foram analisadas na sala de consulta do acervo da Biblioteca Pública de Braga, 

localizada na Praça do Município. É a única instituição na cidade que detém o acervo da revista neste 

ano de 1998. Procuramos na Biblioteca do Campus Gualtar da UMinho (Universidade do Minho) e na 

Biblioteca Lúcio Craveiro e não encontramos os exemplares deste período. A Biblioteca Municipal é 

administrada pela UMinho.  

A revista Visão trabalha com secções fixas na editoria de política. A forma de tratamento textual 

nestas secções diferencia-se pelo aprofundamento da informação e pelo tipo de imagem publicada. Em 

1998, as secções fixas da editoria política eram cinco, denominadas de Radar, Periscópio, Portugal, 

Mundo e Pistas. As seções Radar, Periscópio e Pistas, eram maioritariamente compostas por notas e 

pequenas reportagens, com acontecimentos narrados em estilo lead resumido (quem, o quê, onde, como 

e porquê), ou seja, sem profundidade nos textos. Quase sem assinatura de jornalistas, apenas em 

algumas colunas opinativas internas ou quando publicava entrevista de político, havia identificação de 

autor de texto. A maior parte das notas não era acompanhada de fotografias. As fotos encontradas nestas 

secções, quase sempre, eram da personagem sozinha, no enquadramento do primeiro plano, a mostrar 

o rosto, ou em plano americano, até à cintura, para identificá-la. Na secção Radar havia tanto notícias 

nacionais como internacionais, envolvendo personalidades políticas, desportivas, artísticas e científicas. 

Na secção Periscópio o alvo era a política nacional e na secção Pistas, o foco era a política internacional. 

O inventário para esta pesquisa recolheu todas as notícias com fotos encontradas nestas secções, que 

eram de personalidades da política, sozinhas ou acompanhadas de outras personagens. Dada a minha 

nacionalidade brasileira, desconhecia a maioria dos políticos portugueses que atuava nos períodos 
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estudados, por este motivo a leitura dos textos foi importante para a identificação das personagens que 

exerciam cargos nos governos e nos partidos, em todos os âmbitos da governabilidade (municipal, 

distrital, nacional) e também se eram políticos antigos, consultados pela equipa de reportagem para 

repercutir acontecimentos da política naquele período coletado. As buscas em plataformas generalistas 

de conteúdo (google, wikipedia e sapo) pelos nomes das personagens citadas nas notícias que tinham 

fotografias, foram importantes para ajudar na identificação de políticos de pouca expressão, que 

apareciam poucas vezes nas edições. Quando a fotografia trazia mais de uma personagem, o estudo 

contabilizava a quantidade de figurações de políticos contidas na foto, ou seja, se a fotografia era de um 

político com um jogador de futebol, era contabilizada como apenas uma imagem de figuração, a do 

político, mas caso fossem dois políticos juntos numa mesma fotografia, a contabilização era de duas 

figurações, cada uma delas identificada conforme a categoria estética a que pertencia. Cada figuração 

de corpo foi avaliada na sua característica individual, de pose ou de espontâneo. O inventário, 

independente do número de fotos da revista, contempla cada figuração encontrada nas edições, na 

editoria de política. Esse aspeto da metodologia de análise foi observado nos três períodos de coleta do 

inventário. 

As reportagens mais aprofundadas da editoria de política da Visão, em 1998, estavam presentes 

nas secções Portugal e Mundo, sempre na primeira parte da newsmagazine, costumeiramente nas 

primeiras 50 páginas, a demonstrar a importância desta temática para a linha editorial da revista 

noticiosa. Havia algumas reportagens acompanhadas de fotos que continham duas ou mais personagens 

da política, mas a grande maioria das fotografias era de personagens sozinhas nos cenários.  

A política editorial influencia a disposição dos recursos da organização e a própria existência de 

espaços específicos dentro do produto jornalístico através da sua política de suplementos e 

sobretudo de rubricas. A criação de espaços regulares, como suplementos e rubricas/secções, 

tem consequências diretas sobre o produto jornalístico de uma empresa, porque a existência de 

espaços específicos sobre certos assuntos ou temas estimula mais notícias, dada a necessidade 

do seu preenchimento. (Traquina, 2002, pp. 201-202) 

As reportagens das secções Portugal e Mundo, de maneira geral, traziam uma ou duas fotos, e 

grandes blocos de textos. Foram encontradas fotos no plano conjunto, com identificação do ambiente e 

das personagens de corpo inteiro, ou no plano americano, que enquadra a personagem até ao quadril 

ou um pouco depois dos joelhos, e no close up, enquadramento que destaca a face. Exceções apenas 

para reportagens mais aprofundadas sobre partidos políticos, escândalos de corrupção, posses de novos 

gestores ou algum tipo de notícia com diversas personagens envolvidas, com fotografias para identificá-

las, em tamanho bastante reduzido e em planos fotográficos fechados (close up e primeiro plano, a 
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mostrar rosto ou até, no máximo, o busto). A perspetiva em picado e contra-picado não era relevante 

para este estudo. As intencionalidades foram avaliadas apenas se o espontâneo, no contexto, alterava o 

conteúdo noticioso e toda a primeira análise consistiu em recolher cada imagem que se enquadrava 

neste aspeto, já na primeira etapa do inventário.  

A segunda coleta do inventário na newsmagazine escolhida foi realizada nas publicações dos 

primeiros seis meses do ano de 2008. Foram analisadas 26 edições publicadas de janeiro a junho. A 

numeração inicial foi a edição da revista 774 e a última foi a de número 799. Parte das edições foi 

analisada na Biblioteca Central do Campus de Gualtar da UMinho, mas nem todos os meses estavam 

completos em suas edições no acervo da UMinho e recorremos de novo à Biblioteca Pública no centro 

da cidade de Braga. A escolha desse segundo período para comparação foi feita em função da 

demarcação de 10 anos após a criação do cartão de memória, para perceber alterações significativas 

na quantidade de poses e espontâneos que a revista publicava.  

Há diversos eventos relevantes na tecnologia digital pós 2004, quando aconteceu o lançamento 

da web 2.0, com uma internet mais simples, de usabilidade intuitiva, com possibilidade de hospedagem 

de fotos e vídeos com maior facilidade. Novas plataformas foram criadas, surgiram os blogs (os diários 

virtuais), os vlogs (os diários videográficos), e bancos de imagens como o Flickr e a plataforma hospedeira 

de vídeos Youtube, com milhões de canais produtores de conteúdo que movimentaram ainda mais o 

universo das imagens. Vamos destacar duas dessas plataformas só para exemplificar o quanto esse 

período alterou a produção e o consumo de imagens: em fevereiro de 2004, a empresa canadiana 

Ludicorp criou a plataforma Flickr166 que se transformou num banco de imagens. A plataforma reúne 

fotógrafos profissionais e amadores do mundo inteiro. No Flickr é possível hospedar e partilhar imagens, 

montar, gerir e mostrar o portfólio virtual. No ano seguinte, o sucesso da plataforma despertou o interesse 

do grupo Yahoo, que a comprou em março de 2005. Em finais de 2007, a Microsoft comprou a 

plataforma Yahoo e passou a gerir o banco de imagens Flickr.  

Ainda em 2005, a Alphabeth Inc. criou o Youtube167, para hospedagem e compartilhamento de 

vídeos. A plataforma alterou o consumo de imagens tanto cinéticas quanto fixas, mas agrupadas em 

slides, gerando movimento. Em meados do ano de 2006, a plataforma foi comprada pela Google. No 

final de 2006, já eram mais de 100 milhões de arquivos de vídeo compartilhados na plataforma. Também 

várias empresas criaram os seus canais no Youtube. Muitos veículos impressos passaram a exibir foto-

galerias ou vídeos vinculados às suas notícias. Destarte, o ano de 2008, com tais plataformas já 

                                                           
166 Fonte: site do Flickr. Retirado de https://www.flickr.com/about 
167 Fonte: site do jornal O Globo. Retirado de http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1306288-6174,00.html 
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consolidadas, foi uma escolha deste estudo porque demarca uma década de popularização do cartão de 

memória. Houve um aumento significativo na quantidade de fotografias publicadas nos sites dos veículos 

de jornalismo, que, ao ampliarem as suas edições na internet, deixaram de ter limites de espaço para 

colocar fotografias. Houve uma mudança de rotina nas redações, de acordo com fotógrafos e editores, 

pois a procura por fotos cresceu e por consequência, também aumentou a exigência na quantidade de 

espontâneos produzidos. Grandes jornais e revistas passaram ainda a implementar os seus bancos de 

imagens e suas agências de fotografias, para comercializar as fotos produzidas pelos fotojornalistas nas 

coberturas do dia a dia.    

No ano de 2008 identificamos, na editoria de política da revista Visão, algumas alterações na 

quantidade de secções fixas. Houve uma redução de cinco para quatro: Radar, Periscópio, Portugal e 

Mundo. As mesmas características de tratamento editorial de 1998 foram encontradas na amostra de 

2008, de notas e pequenas reportagens, nas secções Radar e Periscópio. Esta última passou a ser maior, 

com muitas fotos, e voltada para a política nacional. O estilo lead permaneceu nas duas secções. As 

reportagens mais aprofundadas da editoria de política nacional e internacional continuavam nas secções 

Portugal e Mundo, nas primeiras 50 páginas da revista. O ano de 2008 possibilitou a coleta com maior 

quantidade de imagens deste estudo.  

A terceira coleta do inventário foi realizada durante os primeiros seis meses do ano de 2018. 

Todas as edições analisadas faziam parte do acervo da Biblioteca Central do Campus Gualtar da UMinho. 

Analisamos 26 edições publicadas de janeiro a junho. A numeração inicial foi a revista 1.296 e a última 

foi a de número 1.321. O período escolhido, 2018, demarca os 20 anos de popularização do cartão de 

memória nas máquinas fotográficas, demonstra a consolidação das plataformas virtuais das publicações 

de imprensa, e também serve para observar, já sem alterações tecnológicas de grande impacto, como a 

revista Visão estava a tratar a pose e o espontâneo na editoria política, tanto de forma quantitativa quanto 

de forma qualitativa, pois as secções da revista também sugeriam modificações nas temáticas do 

universo político, que registava um aumento de fake news em nível mundial. A disseminação das notícias 

falsas e de episódios de factos gerados a partir de fotos também foram relevantes para a análise desse 

último período, para perceber se a Visão sofreu influência nestes aspetos. Outra questão importante, 

deste período, foi o facto de a revista ter sido vendida no final de 2017 e passado a ser do Grupo TIN em 

janeiro de 2018.  

Janeiro de 2018 já apresentou uma revista Visão com muitas alterações na disposição de suas 

secções. A revista foi dividida em duas grandes secções fixas que continham assuntos da política: Radar 

e Focar, com diversas subsecções, algumas com mais objetivo à editoria política, mas nem tanto 



Uma visão sócio semiótica do espontâneo no fotojornalismo político 

253 
 

exclusiva a este tema. A secção Em Foco, por exemplo, tinha ênfase aos factos fotográficos, com 

fotografias marcantes da imprensa mundial, no tamanho de página inteira ou até mesmo no conjunto de 

duas páginas, a compor a paginação quase completa do campo de visão do leitor ao folhear a revista, 

apenas pequeno texto legenda, a comprovar a importância de repercutir imagens fortes, divulgadas 

durante a semana anterior à edição. Em algumas edições de janeiro a junho que analisámos, havia 

fotografias com políticos, mas quase sempre em um acontecimento internacional, a envolver 

personagens como Donald Trump ou Ângela Merkel, mas nem todas as edições tiveram a política como 

destaque. Na secção 7 pontos da semana, encontramos notícias de eventos nacionais e internacionais; 

a terceira e última subsecção identificada que enfatizava a política foi a Periscópio, que já no estudo em 

1998 demarcava-se como um observatório opinativo da política, mas que diminuiu muito de tamanho 

com relação aos anos anteriores, ficando apenas com uma coluna. A mesma característica encontrada 

em 1998 e 2008 continuava, de notas e notícias, nesta primeira parte da newsmagazine, mas em 

quantidade muito menor do que nos outros períodos observados. Foi na secção Periscópio de 2018 que 

identificámos duas das quatro fotos de personagens em figurações fora da normalidade estética 

identificada na análise qualitativa desta tese.  

O ano de 2018 revelou uma amostra surpreendente, pois a Visão passou por reformulações e 

diminuiu sensivelmente o espaço dedicado à política. As reportagens da política nacional e internacional, 

de maneira geral, passaram por redução no número de fotos de políticos. 

Os recortes temporais diversos foram utilizados para estudos comparativos para verificar duas 

questões distintas: o uso das duas figurações de corpo básicas nos três períodos, e a predominância 

destas figurações nas diferentes editorias políticas (nacional e internacional). Quando terminámos o 

estudo deste período não detinhamos uma informação importante, relatada por Fernando Negreira por 

ocasião da sua entrevista. De que, ao dar ênfase aos factos relevantes que acontecem durante a semana 

no veículo online, a Visão acaba por transpor para o veículo impresso apenas uma pequena parcela do 

acontecimento. Destarte explica-se a redução dos eventos da política e das imagens de políticos, 

publicadas na amostra de 2018. Este foi um aspeto que muito nos surpreendeu e que sugere a 

necessidade de maiores estudos nas redações, para perceber como a rotina nas publicações periódicas 

está atravessada por rotinas de publicações diárias, e como essa situação frustra os seus profissionais, 

no sentido de um aproveitamento do material produzido e no descarte de fotografias e detalhes que a 

publicação online impõe aos produtos impressos que optaram por ter as duas versões.  

O processo de inventário das 77 edições possibilitou catalogar 1.590 imagens de figurações de 

corpo de personagens da política, para realização de estudos comparativos. Nas Ciências Sociais, os 
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estudos comparativos permitem descobrir regularidades e padrões, perceber deslocamentos e 

transformações, construir modelos e tipologias, identificar continuidades e descontinuidades, 

similaridades e diferenças e ajudam a explicitar as determinações mais gerais dos fenómenos sociais, 

segundo Sérgio Schneider e Cláudia Schmitt (1998). Para os autores, na impossibilidade de aplicar 

estudos experimentais em laboratórios nas áreas científicas que estudam a sociedade e as humanidades, 

a análise comparativa possibilita romper com a singularidade dos eventos e encontra-se estreitamente 

relacionada com a própria constituição das Ciências Sociais enquanto campo específico de 

conhecimento. Nesta investigação, a comparação das amostras temporais diversas identificou qual a 

preferência de uso das figurações de corpo, bem como possibilitou perceber se havia diferenças de 

tratamento editorial destas figurações no fotojornalismo político nacional e internacional da revista.  

A análise do conteúdo de todas as notícias que detinham fotografias, recolhidas nas notas, 

notícias, reportagens, enfim, em todos os textos noticiosos que detinham fotos na sua composição, 

totalizou a primeira amostra, a A1 (1.590 imagens). A Amostra 1 foi analisada e com ela diferenciamos 

as figurações da pose e do espontâneo, nas editorias nacional e internacional.  

As fotografias espontâneas, já separadas, formaram a segunda amostra, a A2, com 1.230 

imagens. A A2 foi analisada sob os aspetos que diferenciam a morfologia das figurações e deu origem a 

dois estudos. O primeiro, quantitativo, para contabilizar o uso do espontâneo ano a ano, e compará-los, 

e um segundo estudo, analítico e qualitativo, para formulação conceptual de uma tipologia de 

espontâneos: os desfigurados, os espontâneos naturais e os espontâneos expressivos. 

Cada um desses tipos de espontâneos gerou uma nova amostra para análise quantitativa:  

A Amostra 3, A3, totalizou 11 imagens do inventário total da A1 (1.590). A A3 foi composta 

apenas de imagens espontâneas de figuras de corpo desfiguradas, associadas ao estilo grotesco. 

A Amostra 4, a A4, totalizou 1.113 imagens de um tipo de espontâneo que não tinha aspetos 

relacionados ao estilo grotesco e demonstravam normalidade estética das expressões, denominado de 

espontâneo natural.  

A Amostra 5, A5, composta por figurações do corpo-imagem com a especificidade da evidência 

nas emoções, ou através da face ou da postura de corpo, mas estas não adentravam a estética do 

grotesco. A A5 totalizou 106 imagens.  

A A3 e a A5, de forma isolada, receberam um tratamento quantitativo e também qualitativo, e 

as suas análises em pormenores geraram as problematizações, triangulações e verificações necessárias 

para identificar os elementos que acionam mecanismos no complexo processo de decifração dos 

espontâneos, já explicitados no capítulo dois desta tese. Estas duas amostras, analisadas em 
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pormenores, permitiram argumentação para a proposição conceptual de uma tipologia de espontâneos 

da face e do gestual de figurações de personagens da editoria política, que está teorizado mais a frente, 

na parte qualitativa deste estudo empírico sistematizado. E por fim, a análise crítica dessas amostras 

permitiu uma argumentação para a construção conceptual de uma valoração da imagem na fotografia 

de imprensa, baseada na figuração que é captada pelo inconsciente ótico, possibilitado pela fotografia 

sequencial. Esse valor notícia identificado neste estudo resultou na teorização do instante de emoção.  

 

6.4. Entre poses e espontâneos da editoria política 

A análise de todas as imagens das figurações de corpo das personagens políticas coletadas no 

inventário, a A1 (1.590 figurações), permitiu uma seleção das categorias iniciais e básicas: a pose e a 

não-pose (que é sempre designada pela teoria de imprensa em língua portuguesa como espontâneo, 

também assumido o termo aqui nesta tese). A separação das figurações básicas centrou-se na análise 

morfológica do corpo e/ou do rosto retratado, em todos os seus detalhes, isto é, em cada elemento 

captado. A A1 foi tratada de forma separada por cada período da coleta, com procedimentos estatísticos, 

quando quantificamos com números absolutos e com números percentuais cada recorte temporal, para 

analisar se houve – ao longo do tempo – alguma alteração quantitativa de utilizações de poses e 

espontâneos na editoria de política da Visão. 

Escolhemos uma personagem política para exemplificar, com as suas figurações de corpo, a 

maior parte de aspetos postural e facial tratados nesta análise. A intenção é que a demonstração de um 

mesmo corpo e rosto, ao longo do capítulo, facilite a compreensão e a identificação dos pormenores das 

classificações e nas categorizações deste estudo. Nesse sentido, a personagem escolhida foi o político 

Marcelo Rebelo de Sousa, pois a sua presença foi bastante recorrente no recorte temporal desta 

investigação. Encontramos 53 fotografias com figurações de corpo da personagem nas 77 edições 

estudadas. Eram 49 diferentes figurações, pois algumas delas foram utilizadas mais de uma vez, em 

edições diferentes, dentro do mesmo período, em tamanhos diversos e em secções diversas da revista.  

Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, nascido em Lisboa a 12 de dezembro de 1948, tem 

atuação em três áreas distintas: como advogado e posteriormente como professor de Direito; como 

jornalista, como editor e posteriormente como comentador político na imprensa escrita e na televisão; e 

como político, com ativismo na Juventude Escolar Católica e na Juventude Universitária Católica, e nos 

cargos eletivos, exercendo mandato de vereador, deputado e, à data desta tese, de Presidente da 

República.  



256 
 

Marcelo Rebelo licenciou-se em Direito em 1971 pela Universidade de Lisboa. Doutorou-se em 

Ciências Jurídico-Políticas em 1985 e em 1990 tornou-se Professor Catedrático na Universidade de 

Lisboa. Como jornalista, ele ajudou a fundar o jornal semanário Expresso, onde atuou como redator e 

editor (1973-1981) na área de política. Depois ajudou a fundar e dirigir o jornal Semanário (1983-1987). 

Tornou-se comentador político na Exame (1993-1996) e começou a atuar em rádio e televisão. Passou 

pela TVI (2000-2004), de onde foi afastado porque os seus comentários incomodavam o governo da 

época168, depois pela RTP1169 (2005-2010) e retornou à TVI (2010-2015). Como político, Marcelo Rebelo 

ingressou no Partido Social Democrata após a sua fundação, em maio de 1974, logo depois da Revolução 

de 25 de abril, quando Portugal iniciou o seu processo de democratização após 40 anos de ditadura. Ele 

foi eleito deputado da Assembleia Constituinte, em 1975, depois foi Secretário de Estado (1981-1982), 

Ministro dos Assuntos Parlamentares (1982-1983), líder do PSD (1996-1999), deputado do Parlamento 

Europeu (1997-1999) e, desde março de 2016, exerce a Presidência da República170. O inventário que 

realizámos na Visão revelou uma forte e frequente presença da personagem, principalmente nos anos 

de 1998 e 2018 do nosso recorte temporal. Por este motivo, deu-se a nossa escolha em utilizarmos as 

suas figurações na maior parte dos exemplos. Escrevemos para o Presidente em março de 2020, para 

um contacto de comunicação que consta na página oficial da Presidência, mas não obtivemos resposta. 

Também escrevemos para o mail oficial dele como professor, que consta na página da Universidade de 

Lisboa, e também não objetivemos resposta. Mas em julho, numa última tentativa, escrevemos à 

assessoria de imprensa do PSD, que prontamente repassou ao Presidente o nosso pleito, para que ele 

fizesse um exercício de recordação sobre a situação de captação de cada imagem sua utilizada neste 

estudo. Ele respondeu dois dias depois, de forma concisa, pelo mail pessoal: “tendo recebido do PSD a 

sua solicitação acerca de fotos de há vinte e alguns anos, eis o que me ocorre sobre a matéria, volvido 

tanto tempo” (Marcelo Rebelo de Sousa, 2020)171. A resposta do político, embora concisa, foi de 

fundamental importância para comprovarmos o uso descontextualizado de um instrumento que é 

utilizado de forma ideológica pelo fotojornalismo como credível e factual, como veremos na parte 

qualitativa deste estudo.  

As duas categorias básicas de figuração, da pose e do espontâneo, foram identificadas 

observando-se características já problematizadas nesta tese, mas que é interessante condensar e 

recordar, para que fiquem claros os critérios da análise morfológica e contextual. 

                                                           
168 Fonte RTP. Retirado de https://www.rtp.pt/noticias/politica/tvi-be-compara-caso-ao-do-afastamento-do-comentador-marcelo-rebelo-de-sousa-naquela-
estacao_a276126 
169 Programa As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa, Fonte RTP. Retirado de http://www.rtp.pt/programa/tv/p18524 
170 Dados biográficos acedido em http://www.presidencia.pt/?idc=3 
171 Marcelo Rebelo de Sousa em respostas por mail em 08 de julho de 2020 

https://www.rtp.pt/noticias/politica/tvi-be-compara-caso-ao-do-afastamento-do-comentador-marcelo-rebelo-de-sousa-naquela-estacao_a276126
https://www.rtp.pt/noticias/politica/tvi-be-compara-caso-ao-do-afastamento-do-comentador-marcelo-rebelo-de-sousa-naquela-estacao_a276126
http://www.rtp.pt/programa/tv/p18524
http://www.presidencia.pt/?idc=3
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A pose foi identificada em fotografias cuja personagem política da qual a notícia tratava estava 

em figuração de corpo equilibrada, sem nenhum gestual que evidenciasse movimento ou uma expressão 

fora da normalidade. Na Figura 37, da personagem escolhida para representar um corpo-imagem nesta 

tese, os olhos estão a fixar diretamente a câmara e é evidente que estabeleceu com o fotojornalista 

algum tipo de concordância para a tomada fotográfica. A sua postura de corpo é a de alguém que, 

acostumado com a imprensa, se colocou à disposição para o registo. Em 1998, a personagem tem 49 

anos, é líder do PSD e foi registado pelo fotojornalista Paulo Carriço, segundo a consulta de Fernando 

Negreira aos arquivos, pois na página impressa da revista Visão não tem a assinatura do fotojornalista a 

acompanhar a reportagem. 

 

Figura 37: Marcelo Rebelo de Sousa em pose, na Visão 267, de 30 de abril de 1998 

Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que a foto foi captada em 1998:  

(…) porque já não uso óculos, mas não necessariamente estou a posar, porque não maquilhado, 

notoriamente cansado, com fundas olheiras, e o braço direito em pequeno movimento. 

Possivelmente, em reunião de órgão partidário, na parte inicial pública, aberta a jornalistas. 

(Marcelo Rebelo, 2020)172  

Muito embora o retratado não considere o acordo da pose, pois percebe que não organizou o seu 

corpo para o registo, a figuração captada não deixa dúvida de que ele foi publicado esteticamente de 

forma normal, tem aspeto que revela descontração e harmonia. E, nestes casos, o que a imagem 

aparenta é o que efetivamente funciona para a decifração da figuração. A escolha editorial pela pose é 

evidente. Talvez, pela análise dos compósitos neurofaciais da cartografia do FACS de Paul Ekman (2011), 

                                                           
172 Marcelo Rebelo de Sousa em respostas por mail em 08 de julho de 2020.  
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o sorriso da personagem fosse considerado fora dos microgestos de um sorriso verdadeiro (Freitas-

Magalhães, 2009) o que no Brasil costumamos denominar “sorriso amarelo”, o que Marcelo Rebelo 

reconheceu como “notoriamente cansado”, mas como figuração publicada, transmite naturalidade, e 

será assim observada e avaliada pelo leitor, considerado-se as funções socioregulatórias das expressões. 

Neste estudo, exatamente por causa dos aspetos já problematizados no capítulo dois, com as 

contribuições de teorias da Psicologia Social e da Neuropsicofisiologia, categorizamos como pose 

algumas figurações em que o retratado não olha diretamente para a objetiva da câmara, entretanto 

evidenciam harmonia estética e também consideramos o contexto, que pode determinar a escolha por 

este tipo de categoria de figuração. No exemplo da Figura 38, a personagem foi fotografada sozinha, sem 

um fato formal, o que indica que não estava em local de atuação política. Na primeira análise concluímos 

que a foto foi captada durante uma entrevista em ambiente privado do político. 

 

Figura 38: Pose de Marcelo Rebelo de Sousa, porém sem olhar para a câmara, na edição 255 da Visão 

Publicada em 4 de fevereiro de 1998, a figuração do então presidente do PSD (a notícia atenta 

ao facto de Marcelo ser o líder do partido) tem a boca levemente fechada (parecia finalizar alguma 

palavra) e o semblante inexpressivo, o que sugere que ele tinha consciência da presença do fotojornalista 

António Xavier, que assina a foto. Apesar do olhar direcionado para outro ponto de vista (estava a olhar 

para um interlocutor), a figuração foi avaliada como pose pelo contexto. O nosso critério de categorização 

da pose, em figurações deste tipo, observou todo o contexto da imagem porque, segundo o autor Jorge 

Pedro Sousa (2000), em coberturas dos pseudoacontecimentos ou dos eventos programados, como uma 

entrevista individual, a personagem, sabendo da presença da imprensa, mantém-se preparada para a 

possibilidade de uma tomada e o seu corpo antecipa o disparo, de modo a compor uma figuração 

totalmente simétrica no momento captado. Percebe-se, como bem sinalizou o fotojornalista Orlando 
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Brito, que o retratado é o dono do espaço escolhido. Após a resposta que recebemos do político, a nossa 

avaliação confirmou-se, pois Marcelo Rebelo de Sousa descarta que a foto tenha sido produzida em 1998 

e confirma que o ambiente era do seu domínio: “foto de entre 1993 e 1996, porque com óculos e sem 

barba e bigode, mas provavelmente anterior à liderança do PSD, isto é, a 1996, pela imagem e pelo 

cenário, minha casa. Logo, foto de arquivo, quando foi publicada em 1998” (Marcelo Rebelo de Sousa, 

2020)173. 

As figurações da categoria de espontâneo foram identificadas em fotografias cuja personalidade 

política a que a notícia fazia referência estava captada em ação, reação ou expressão, em que é possível 

identificar algum movimento no corpo ou alguma emoção no rosto. Até mesmo uma imagem da 

personagem ao olhar diretamente para a câmara, mas com expressão de surpresa, em que a boca, 

olhos ou sobrancelhas estão assimétricos, em ligeiro movimento, foi considerada um espontâneo. Não 

encontramos este tipo de figuração de Marcelo Rebelo na amostra A1 para exemplificar.  

Também a imagem em que o político parece paralisado, entretanto a sua postura indica que ele 

não estava a perceber a presença de uma máquina fotográfica direcionada a si, e foi registado sem 

preparar o seu corpo para uma tomada, ou seja, foi captado em não-pose, consideramos uma fotografia 

espontânea. Os exemplos da personagem escolhida para as demonstrações do corpo-imagem, que 

encontramos diversas vezes retratada desta forma, demonstram que não havia um preparo para a 

tomada fotográfica. Separamos dois exemplos na Figura 39.   

 

Figura 39: Espontâneos sem movimento aparente, mas expressivos 

Catalogadas e separadas todas as imagens de figurações das personagens políticas encontradas 

no inventário de 1.590 imagens recolhidas na newsmagazine Visão, nos anos de 1998, 2008 e 2018, 

nos seis primeiros meses destes anos escolhidos, realizamos a análise estatística. Na tabela a seguir, 

                                                           
173 Marcelo Rebelo de Sousa em respostas por mail em 08 de julho de 2020. 
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registamos os valores encontrados do estudo empírico sistematizado de caráter quantitativo que 

realizamos com os critérios descritos acima para a pose e para o espontâneo, na A1: 

Período Total de 

imagens 

Total de poses  (%) Total de espontâneos 

(%) 

Janeiro/Junho 
1998 

580 106   (18%) 474    (82%) 

Janeiro/Junho 
2008 

737 158   (21%) 579    (79%) 

Janeiro/Junho 
2018 

273  96    (35%) 177    (65%) 

77 edições 1.590         360   (23%) 1.230 (77%) 

Tabela 1: Comparativo do inventário das poses e espontâneos dos três períodos coletados da Visão 

Em números absolutos, a análise da A1 (composta por 1.590 figurações de personagens da 

política) atestou que a figura de corpo preferencial na Visão era, e ainda é, o espontâneo, que totalizou 

1.230 figurações espontâneas, ou seja, 77% das imagens coletadas.  

Em números proporcionais, o ano de 1998 foi o período analisado em que havia uma 

predominância maior de espontâneos e nos períodos seguintes percebeu-se uma diminuição deste tipo 

de figuração. De 82% em 1998 para 79% em 2008; e 65% em 2018. Mas o percentual de espontâneos, 

ao longo dos 20 anos estudados, confirma que a captação do corpo sem que o fotografado perceba, e 

que demonstre ação, reação ou emoção, é o estilo que predomina na editoria política da newsmagazine 

analisada. Por período, destacamos:  

1. Nos seis meses coletados no ano de 1998, de janeiro a junho, foram encontradas 580 

imagens de políticos. Destas, 474 figurações de corpo eram espontâneas, ou seja, 82% 

do total de 580 figurações coletadas, eram do corpo-imagem da personagem política em 

estilo de fotografia espontânea. As figurações em pose representaram 18% da amostra, 

total de 106 poses.  

2. No segundo período estudado (2008), foram encontradas 737 imagens de políticos, com 

579 espontâneos e 158 poses. Respetivamente, 79% espontâneos e 21% poses, em 

números proporcionais.  

3. Em 2018, coletamos 273 imagens, com 177 espontâneos e 96 poses. Respetivamente, 

65% e 35%. 

A análise quantitativa apontou que a pose, embora não seja a figuração preferencial, teve um 

crescimento muito significativo de utilização pela editoria política no estudo comparativo. Em números 
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proporcionais, houve uma valorização da pose, com dados expressivos: em 1998, a amostra apresentava 

18% de poses; em 2008, cresceu para 21%; e em 2018, atingiu 35%.  

Esse dado de crescimento da pose na editoria política corrobora a segunda entrevista realizada 

em 12 de janeiro de 2018, com o editor de fotografia do jornal O Globo, Michel Filho, que afirmava uma 

tendência no fotojornalismo para valorizar o que ele denomina de “novo retrato”, em que o valor-notícia 

da personalização propõe uma narrativa do corpo mais digna e com maior participação do retratado na 

tomada fotográfica. Ele falou que a imagem “desengonçada” era muito fácil de fazer (ele se referia ao 

espontâneo desfigurado) e que havia, por parte dos veículos sérios, cansados da foto “dedo no nariz”, 

uma crescente procura por uma foto mais personalizada do retratado político. Talvez isso explique esse 

crescimento da pose no último período analisado. Mas Michel Filho foi o único entrevistado que falou 

desse novo retrato: 

Eu tenho optado por um retrato após a coletiva (a entrevista em conferência de imprensa). E é 

um novo retrato. E esse novo retrato impõe criatividade. Mudar a luz do ambiente, interferir um 

pouco no vestuário, pedir que a personagem retire uma gravata, ou colocá-lo de perfil se ele é 

um pouquinho gordo, enfim, alterar a imagem da personagem para diferenciar da imagem dele 

na coletiva. Não é encostar a personagem num fundo qualquer e fazer uma foto apressada sem 

qualquer fundamento. (Michel Filho, 2018)174 

Segundo Michel Filho, o fotógrafo, quando vai fazer um retrato pós entrevista coletiva, tem que 

se comunicar bem com a personagem, saber do que foi tratado na conferência de imprensa ou o que 

será tratado na notícia e ainda precisa de convencer o político, muitas vezes sem tempo disponível ou 

sem paciência, após uma conferência de imprensa, de que o retrato é uma opção melhor para a 

publicação e para a personagem, do que uma foto captada na coletiva:  

O tempo do espontâneo do dedo no nariz já passou. O instantâneo é sempre perigoso. O 

fotógrafo só vê o resultado depois que ele consulta os frames. É o jogo do acaso. No retrato tudo 

está sob controle. Eu faço a narrativa do retrato, pois ele te dá uma garantia de um resultado 

mais positivo. (Michel Filho, 2018)175  

Michel Filho acredita que há um retorno às escolas da pintura no novo retrato da editoria política. 

Nas edições da Visão do período de 2018 não conseguimos identificar retratos captados em conferências 

de imprensa. Caberia uma análise do jornal O Globo, em que atuava o fotojornalista e editor Michel Filho, 

para identificar esse novo retrato em ambiente de conferência de imprensa, o que sinaliza a necessidade 

de novos estudos nesta área. 

                                                           
174 Michel Filho em entrevista concedida em 12 de janeiro de 2018. 
175 Michel Filho em entrevista concedida em 12 de janeiro de 2018. 
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Nilsson (2017), ao analisar o jornal sueco Svensca Dagbladet, um veículo que é reconhecido 

pela qualidade das imagens, onde os fotojornalistas ganham sempre muitos prémios, fala de uma 

característica atual no jornal, de publicar muitos retratos na secção de notícias. Segundo os editores e 

fotojornalistas entrevistados para a pesquisa de Nilsson, os retratos têm um papel importante, pois são 

capazes de estabelecer um vínculo com os leitores, fazem uma conexão visual mais pessoal e 

reverenciam as personagens. Muitos dos retratos trazem as personagens a olhar para a câmara e a 

autora destaca esse facto como uma “ruptura com as convenções documentais associadas ao 

fotojornalismo” (Nilsson, 2017, p. 50). Mas o estudo da autora não trata apenas de políticos, mas de 

todas as personagens retratadas, o que inclui personalidades da cultura, da ciência, da sociedade, de 

organismos sociais e da política. 

 

6.5. Poses x espontâneos nas editorias nacional e internacional 

A amostra A1 (1.590 figurações de corpo) também recebeu um tratamento quantitativo para 

perceber a utilização de poses e espontâneos separados nas duas editorias: de política nacional e 

internacional, assim conceptualmente diferenciadas:  

1. Categoria Nacional – quando as fotos eram de personalidades políticas 

portuguesas a tratar de temáticas municipais, regionais e nacionais. A maior 

parte das fotografias era produzida e assinada por fotojornalistas da Visão, mas 

também encontramos fotos não assinadas. Ainda assim consideramos como 

editoria nacional por se tratar de figurações de corpo publicadas em notas e 

reportagens de acontecimentos nacionais envolvendo políticos portugueses.  

2. Categoria Internacional – imagens de figurações de corpo de políticos que 

acompanhavam notícias do estrangeiro e quando as personalidades nacionais 

e internacionais eram retratadas em fotos assinadas por agências de notícias 

estrangeiras captadas fora do país. No período encontramos algumas imagens 

de políticos portugueses fotografados fora de Portugal, em assuntos 

internacionais, fotografados por agências, como por exemplo, o ex-primeiro 

ministro António Guterres, ou o ex-presidente da Comissão Europeia Durão 

Barroso em eventos fora do país, e, por este motivo, suas figurações foram 

categorizadas na editoria internacional, pois eram assuntos de âmbito 

internacional. 
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Na tabela abaixo destacamos os números absolutos e proporcionais de imagens de figurações 

das duas categorias por período: 

Período Nacional  Internacional  Total de imagens 
1998 409   (71%) 171   (29%) 580 
2008 528   (72%) 209   (28%) 737 
2018 204   (75%) 69     (25%) 273 
Total da 
A1 

1.141 449 1.590 

Tabela 2: Números absolutos e percentuais da A1 por editorias nacional e internacional 

Diferenciando-as por editoria, o inventário recolheu na A1, por período: 

1. Em 1998, com um total de 580 figurações coletadas, 71% da amostra era da editoria 

nacional e 29% da editoria internacional. Muitas imagens estavam sem assinatura de 

fotojornalista ou agência na captação (encontramos fotos assinadas pelas agências Getty 

Image, AP, RD e Corbis). 

2. Em 2008, 72% da amostra era da editoria nacional e 28% da internacional. Em 

números absolutos, a revista publicou, no período estudado, 209 imagens na editoria 

de política internacional. Lembramos que foi o período de muitas atividades na transição 

dos periódicos impressos para o online. Também os média alternativos já detinham 

atividades de conteúdo informativo postado pelo consumidor-produtor, como Orkut e 

Facebook. Foi o período com a maior quantidade de fotografias coletadas na editoria 

política deste estudo e também a maior quantidade de figurações do corpo-imagem da 

editoria internacional. A análise do conteúdo textual demonstrou atualizações constantes 

de quatro temas, presentes em diversas edições: eleições nos EUA, recessão mundial, 

a volta do empresário Sílvio Berlusconi ao cenário político na Itália e o relacionamento 

do então presidente da França, Nicolas Sarkozy, com a sua namorada Carla Bruni. 

Percebeu-se que estes assuntos foram recorrentes e houve uma redução de imagens de 

políticos de outros países, como os da CPLP, Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa, na editoria internacional. Foi a amostra com mais fotos publicadas de 

políticos estrangeiros sem nenhuma assinatura das agências. Encontramos sete edições 

sem nenhuma assinatura de fotojornalistas ou de agências nas fotos de políticos 

estrangeiros (edições números 774, 775, 786, 787, 788, 790, 796). E não havia 

assinatura de um fotojornalista ou de uma agência em nenhuma fotografia do presidente 

da França, coletada no período dos seis meses analisados. Para fotos de outros políticos, 



264 
 

encontramos na amostra 2008 a presença das agências Reuters, AP, DR e Corbis. Neste 

período a revista era do Grupo Impresa. 

3. Em 2018, a A1 revelou 75% da amostra da editoria nacional e 25% da editoria 

internacional. Encontramos imagens da Getty Images.  

Os números percentuais muito próximos nos três períodos analisados, da editoria nacional, de 

71%, 72% e 75%, e da editoria internacional, de 29%, 28%, 25%, respetivamente para 1998, 2008 e 

2018, indicaram uma regularidade, que, analisada sob essa perspetiva, possibilita afirmar que o 

fotojornalismo nacional é responsável por dois terços do conteúdo fotográfico de personagens da editoria 

política da newsmagazine. E que um terço das imagens de políticos, publicadas da editoria política, é em 

assuntos de âmbito internacional.  

A A1 (1.590 imagens) recebeu uma segunda análise subdividida por editorias, para quantificar 

as figurações de corpo, diferenciando-as por quantidade de poses e espontâneos em cada uma das 

editorias de política nacional e internacional. Assim, na editoria nacional, com número absoluto de 1.141 

figurações coletadas nos três períodos, produzimos a tabela abaixo para demonstrar a utilização da pose 

e do espontâneo quando os políticos eram portugueses ou quando os políticos estrangeiros eram 

fotografados em Portugal, por ocasião de visitas de chefes de estado, por fotojornalistas da Visão.   

Período Editoria Nacional Pose % Espontâneo % 
1998 409 89 (22%) 320 (78%) 
2008 528 130 (25%) 398 (75%) 
2018 204 87 (43%) 117 (57%) 
Total 1.141 306 835 

Tabela 3: Números absolutos e percentuais de poses e espontâneos na editoria de política nacional 

A análise por período, em números percentuais respetivamente:  

1. Em 1998, das 409 figurações de corpo coletadas na editoria nacional, encontramos 

320 espontâneos e 89 poses. Proporcionalmente, 78% espontâneos e 22% poses.  

2. Em 2008, das 528 figurações da editoria nacional, categorizou-se 398 espontâneos 

e 130 poses. Proporcionalmente, 75% espontâneos e 25% de poses.  

3. Em 2018, das 204 figurações da editoria nacional, separamos 117 espontâneos e 

87 poses. Percebemos, neste período, um aumento percentual na publicação das poses, 

que proporcionalmente, corresponderam a 43% poses e 57% espontâneos de políticos 

portugueses. Foi o ano da A1 de maior equilíbrio entre as figurações. As escolhas 

editoriais demonstraram uma significativa alteração estética na editoria nacional, com 
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um aumento da utilização da pose. Relembramos a tendência atual na ênfase no novo 

retrato e uma desvalorização das figurações do corpo em movimento na publicação da 

personagem da política nacional. 

Na editoria internacional encontramos, em números absolutos, 449 imagens, em fotos 

produzidas por agências, ou em imagens sem assinatura de fotojornalista ou de agência de políticos 

estrangeiros, ou de acontecimentos que envolviam políticos portugueses no exterior. A tabela abaixo 

demonstra a diferença entre autoridades em pose e em espontâneos na editoria internacional:  

Período Editoria Internacional Pose % Espontâneo % 
1998 171 17 (10%) 154 (90%) 
2008 209 28 (13%) 181 (87%) 
2018 69 9 (13%) 60 (87%) 
Total  449 54 395 

Tabela 4: Números absolutos e percentuais de poses e espontâneos na editoria de política internacional 

Por período, a editoria de política internacional da Visão publicou:  

1. Em 1998, das 171 figurações de corpo coletadas, 154 eram espontâneas e 17 poses, 

o que representou 90% e 10% respetivamente.  

2. Em 2008, identificou-se 209 imagens, 181 espontâneos e 28 poses. Respetivamente, 

87% e 13%. 

3. Em 2018, foram 69 imagens da editoria internacional, 60 espontâneos e nove poses. 

Outra vez o estudo apontou 87% espontâneos e 13% de poses. Prevalecendo o flagrante 

como a estética dos políticos internacionais.  

Em proporções, os resultados da A1 (1.590 figurações) na editoria internacional de 1998, 2008 

e 2018, respetivamente de 90%, 87% e 87% da presença de espontâneos, apontam duas hipóteses: 1) 

as agências internacionais oferecem mais espontâneos do que poses, na cobertura dos acontecimentos 

políticos e isso obriga os editores a adquirirem fotografias com figurações espontâneas; ou 2) os editores 

da revista, na hora da compra das imagens, acabam por fazer escolhas mais voltadas à figuração do 

espontâneo, ou seja, priorizam o corpo em movimento em assuntos internacionais, o que pode denotar 

um cuidado menor dos editores com a “imagem” do político estrangeiro. Os resultados sugerem a 

necessidade de estudos mais específicos para a compreensão da utilização de imagens espontâneas na 

editoria internacional de publicações, que neste estudo, pelo tempo e complexidade, não cabiam 

aprofundar.  
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6.6. O tratamento quantitativo das categorias de espontâneos 

A A2, constituída de 1.230 imagens de figurações de corpo de personagens políticas captadas 

sem o preparo da pose, logo, em não-pose, designadas de forma generalista desde o início deste estudo 

como pertencentes ao estilo espontâneo, foi analisada com relação a três aspetos morfológicos do corpo-

imagem: estado estético normal; estado estético de face emocionada ou corpo em posição muito 

significativa de função sócio regulatória expressiva; e, por fim, estado emocional exagerado que tem 

ligação com a estética do grotesco. Essa separação das figurações deu-se após a análise de aspetos 

morfocorporais ou morfofaciais e aspetos regulatórios das emoções em sociedade. Categorizou-se os 

espontâneos em três tipos: naturais, expressivos e desfigurados, que teorizamos na problematização do 

aspeto qualitativo deste estudo.  

A tabela abaixo demonstra a quantidade em números absolutos e percentuais de figurações 

espontâneas, publicadas nos três períodos estudados, e subdivididos pelas categorias identificadas: 

Período Naturais Expressivos 

(A5) 

Desfigurados 

(A3) 

Total de 

espontâneos 

1998  438 (92,1%) 32 (7%) 04 (0,9%) 474 
2008 531 (91,5%) 45 (8%) 03 (0,5%) 579 
2018 144 (81,3%) 29 (17%) 04 (1,7%) 177 
Total 1.113 (90%) 106 (9%) 11 (1%) 1.230 (A2) 

Tabela 5: A A2 (1.230 fotos) subdividida em tipologias de espontâneos 

O espontâneo natural foi a escolha predominante que encontramos na A2 da editoria política da 

Visão. Das 1.230 figurações em espontâneos, categorizamos 1.113 fotografias em espontâneos naturais, 

nos quais a sua decifração não apresenta qualquer alteração no sentido, no contexto, nas subjetividades 

da notícia, pois são fotografias de uma estética normal. Na A2  (1.230 figurações) de espontâneos 

separados por categorias, o estudo apontou 90% (e fração) de espontâneos naturais, o mais utilizado na 

Visão. E o restante, 9% e pequena fração de expressivos e pouco menos de 1% de espontâneos 

desfigurados.   

A amostra dos espontâneos, após a análise visual morfológica facial e gestual, apresentou:   

1. Em 1998, no total de 474 espontâneos, 438 fotos foram tipificadas como naturais, 32 

imagens expressivas e 4 fotografias em desfiguração. Em número percentuais, 92% eram 

flagrantes comuns, fotos em ação, mas normais em padrões estéticos. Os expressivos 

contabilizaram 7% (e fração), dando ênfase a estados emocionais dos retratados e menos de 1% 

era de fotos de personagens desfigurados.  
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2. Em 2008, no conjunto de 579 figurações, foram identificados 531 espontâneos naturais, 45 

imagens expressivas e 3 imagens em desfiguração. Em números proporcionais, respetivamente, 

91% de naturais, 8% (e fração) de expressivos e menos de 1% de desfigurados. 

3. Em 2018, os espontâneos somaram 177 imagens. Identificadas 144 espontâneos naturais, 

29 expressivos, e 4 desfigurados. Proporcionalmente 81% naturais, 17% expressivos e 2% 

desfigurados. O período estudado de 2018 revelou uma diminuição substancial de fotos 

publicadas de políticos. A supressão de algumas secções apontou para alterações editoriais, 

inclusive de mudança administrativa, já que a revista Visão foi vendida no final de 2017 e passou 

a ser do Grupo TIN em janeiro de 2018. A publicação de fotografias de personagens publicadas 

nos assuntos da política sofreu uma redução visível na revista impressa pela quantidade de fotos 

coletadas. Então, em números absolutos, em 2018 há menos fotos expressivas e igual número 

de fotos desfiguradas do que nos outros anos estudados, mas em números proporcionais, é o 

ano em que mais se percebe a utilização dos espontâneos expressivos e desfigurados, somados. 

Recordando que são esses dois tipos de espontâneos que mais conseguem alterar ou ampliar o 

contexto noticioso.  

Já o espontâneo natural, que retrata a personagem em ação, em movimento, mas sem ênfase 

no gesto ou na emoção, é uma figuração com menos subjetividade no contexto polissémico da imagem, 

pode-se afirmar que a sua ação é quase neutra, num contexto estético considerado humanamente 

normal, com olhos, boca e mãos em situações harmoniosas mesmo em processos de movimento e da 

ação flagrada. É um tipo de espontâneo que aciona apenas os códigos de decifração que neutralizam a 

pose e destacam a credibilidade do noema isto-foi (Barthes, 1984). O corpo esteve em movimento e 

parece mais credível no contexto noticioso. A figuração do espontâneo natural permite uma leitura 

objetiva do corpo ou do rosto. Não há muito o que decifrar, a interpretação não contempla a ambiguidade 

das expressões faciais, tampouco expõe o retratado a um julgamento do leitor. É apenas um rosto e um 

corpo em leve movimento.   
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Figura 40: Marcelo Rebelo em espontâneo natural publicado na edição 251 da Visão 

No exemplo acima, Marcelo Rebelo de Sousa, então presidente do PSD, fez um leve movimento 

de olhar para trás e foi registado. Mas é apenas o registo de um corpo que não posou, sem um flagrante 

de uma emoção acentuada. É um espontâneo meramente ilustrativo, enquanto figuração. A Figura 40 é 

um espontâneo natural, publicado na edição 251 de 8 de janeiro de 1998, assinado por Luís Barra, e 

não compromete o retratado no contexto da notícia com as suas expressões ou com os seus estados 

emocionais. Em resposta aos nossos questionamentos o Presidente da República só sinaliza que a 

fotografia é de arquivo, pois ainda usa óculos. Ele acredita que é uma foto anterior a 2016.  

Depois da análise da amostra A2, da categorização dos espontâneos em três tipos distintos a 

formar as A3, A4 e A5, e de observar a quantidade de fotografias que são publicadas em função de uma 

captação de um gestual ou de uma expressão que se destaca no retratado, foi imperativo aprofundarmos 

algumas questões observadas. A primeira delas foi a demarcação de elementos culturais, 

neuropsicofisiológicos e sócio normativos das emoções que regulam os nossos comportamentos em 

interação com o outro. Essa análise crítica das fotos levou-nos a compor o segundo capítulo desta tese, 

com a nossa compreensão do repertório de elementos e códigos de decifração dos espontâneos 

expressivos e desfigurados. A segunda questão foi problematizar um valor-notícia referente a imagens de 

figuração de corpos de autoridades da política que se centra na representação dos estados emocionais 

da personagem. A emoção foi captada em algum acontecimento factual, mas nem sempre essa imagem 

da personagem captada num contexto é utilizada no facto que a gerou. Em diversas notícias, as 

fotografias com essas figurações expressivas e desfiguradas são publicadas em conjunto com textos que 

avaliam os bastidores da política, em que não houve um facto que desencadeasse a captura da emoção 

retratada. A fotografia era de arquivo, guardada em alguma “gaveta” do editor, e estava a aguardar o 

seu melhor uso. O processo editorial do espontâneo no fotojornalismo fica muito evidente em situações 
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assim, conforme analisado na parte qualitativa deste estudo empírico sistematizado, que adentraremos 

a seguir.  

 

6.7. Uma tipologia para os espontâneos  

A nossa análise de conteúdo textual e visual, no estudo quantitativo, possibilitou-nos a 

comparação dos elementos visuais dessas figurações coletadas nas A3 e A5, respetivamente de 

figurações que adentravam a estética do grostesco e de estados emocionais de forte expressividade, no 

sentido sócio regulatório. Numa pesquisa fenomenológica, essas comparações permitem perceber 

relações funcionais em determinados aspetos dos elementos visuais (Schneider e Schmitt, 1998). Nesta 

análise das figurações de não-pose dos espontâneos políticos, foi possível identificar e descrever a 

existência das particularidades dos elementos emocionais dos espontâneos, pois, comparando-os, 

conseguimos diferenciá-los em detalhes. A comparação então foi uma ferramenta no processo de 

perceção e interpretação dos espontâneos, pois através da comparação observamos de maneira ampla 

como algo específico funciona. A A2, com 1.230 espontâneos, demonstrava imagens com funções bem 

diversas no contexto noticioso. As particularidades dos textos, dos títulos, das legendas, do contexto 

político, dos elementos visuais, determinavam a necessidade de buscar compreender quais eram essas 

funções diferenciadas destas figurações na notícia. Na comparação das fotografias com os seus textos, 

observamos padrões emocionais, e, como resultado, a partir de um estudo conceptual e empírico, 

estamos a propor a criação de uma tipologia de fotografias da não-pose no fotojornalismo. Assumimos 

conservar o termo espontâneo, também conhecido por candid photography ou single picture, termos 

utilizados na teoria de língua inglesa. Entretanto, conforme as análises críticas foram demonstrando, nem 

todos os espontâneos são fotografias sinceras ou fotos únicas, no contexto em que foram utilizadas. São, 

muitas vezes, fotos de arquivos utilizadas em novo contexto, fora do factual, fora da sinceridade do 

momento captado. Também são espontâneas dentro do momento emocional do retratado, não dentro 

do contexto noticioso em que foram subjetivamente reposicionadas pelo processo editorial.  

A necessidade de uma proposta de tipologia da não-pose, neste estudo, surge justamente pelo 

hiato percebido no discurso de que todo espontâneo é igual, é apenas uma fotografia de corpo/rosto 

captado em movimento ou sem que o fotografado tenha condições de posar. Pepe Baeza (2007), ao 

problematizar a dificuldade em teorizar e categorizar os usos da fotografia de imprensa, considera que:  

O esforço para classificar os tipos de fotografia da imprensa é escorregadio. Se ainda não existe 

uma categorização estável e reconhecida dos diferentes usos da fotografia na imprensa, é por 

uma razão. Em parte, é devido ao facto de existirem alguns termos que, embora inadequados 
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ou incompletos, são denominações básicas que resolvem muitas vezes, a partir do senso comum 

ou de hábitos estabelecidos; em parte também porque a fotografia é um sistema expressivo 

enormemente complexo que varia de sua categorização como sinal icónico à multiplicidade de 

funções que ela realiza em diferentes registos ou normas de comunicação; a que se acrescenta 

a dificuldade de aplicar, como já visto, as noções de género ou estilo como parâmetros de 

classificação. Embora continuemos a usar a expressão “género” coloquialmente, qualquer 

classificação de imagens na imprensa contemporânea deve partir do objetivo do uso dado a 

essas imagens, das intenções comunicativas nas quais uma mensagem visual é elaborada e 

disseminada. Além disso, deve ser concluída com a análise do contexto comunicativo em que 

está inserida, para poder concluir o processo de significado com garantias mínimas. Uso e 

contexto, portanto, e não estilo, são os requisitos para uma classificação cumprir sua missão: 

esclarecer. (Baeza, 2007, p. 32) 

Antes mesmo de esta investigação se debruçar sobre o estudo sistematizado, ainda na fase 

embrionária, que nos exigiu uma observação empírica da imprensa mundial, já havíamos identificado 

um tipo de fotografia com características grotescas como uma estética que se apresentava através do 

espontâneo, cujo uso e contexto eram predominantes na editoria política. As imagens de Dilma Rousseff, 

Ângela Merkel e Hillary Clinton, apontavam para a necessidade de uma pesquisa sobre figurações 

políticas que envolviam estudos de identidade e género. Porém, este não era o nosso foco. Como ministro 

os componentes curriculares fotojornalismo e teoria da imagem, o meu contexto profissional percebia a 

necessidade de contestação de algo mais teórico e deontológico, mais voltado para os princípios que 

regem a prática fotojornalística e os processos editoriais, menos específico e afunilado que a investigação 

sobre as mulheres, personagens públicas no poder, necessitam e que, acreditamos, deve ser 

amplamente estudada no mundo. Nestas amostras da A3 e A5, encontramos uma imagem desfigurada 

e diversas imagens de figurações emocionalmente subjetivas de personagens como Hillary Clinton, 

Angela Merkel, e outras mulheres da política internacional, que exigem perceber como o género feminino 

é esteriotipizado pelos média mundiais.   

No estudo embrionário que realizámos, denominamos a categoria de espontâneo fora da 

normalidade de desfigurado (Lins, Oliveira & Santos, 2017), na qual a personagem retratada tem a sua 

figuração associada às características do estilo grotesco, que já problematizámos no capítulo dois desta 

tese. Essa categoria persiste na tipologia que estamos a propor no âmbito de resultados qualitativos 

encontrados.  

 

6.7.1. O espontâneo desfigurado 

O corpo congelado durante um estado emocional muito alterado, ou com um gestual que rompe 

os limites impostos pela normatividade regulatória social do que compreendemos como estética 
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harmoniosa, não consegue ser mudo, ele possui características faciais que impõem uma linguagem 

contundente. Se a boca está escancarada, a personagem grita, esbraveja, evidencia o descontrolo 

corporal (Bakhtin, 1987; Gonçalves, 2009). Se tem características de bufão, com caretas e aspeto 

idiotizado, apalermado, o seu rosto evidencia a falta de inteligência e de discernimento. Por ser tão 

indiciário e evidente, esse tipo de espontâneo é uma fotografia que possui uma decifração objetiva.  

As desfigurações mais utilizadas na editoria política estão relacionadas às emoções básicas da 

raiva e às emoções secundárias que advém dela. Goleman (2011) afirma que as expressões faciais e 

posturas corporais desencadeadas pelas emoções secundárias advindas da raiva são muito visíveis, 

porque as reações corporais dela são impulsionadas pelo aumento da pressão sanguínea, dos 

batimentos cardíacos, da liberação de algumas hormonas como a adrenalina e o cortisol, que podem 

levar a incapacidades cognitivas momentâneas. Níveis muito altos de algumas hormonas, quando há um 

acúmulo de situações que desencadeiam processos de raiva, podem levar à cólera e à fúria, emoções 

secundárias ainda mais intensas em suas reações químicas no nosso organismo e que provocam 

expressões e posturas ainda mais visíveis. Segundo o autor, na raiva, o corpo imobiliza-se para lutar e 

não para fugir, a pessoa fica trémula às vezes, transpira de forma excessiva, o coração dispara, os 

músculos faciais travam, o rosto transforma-se, fica feio. Freitas-Magalhães (2013) aponta algumas 

dessas emoções secundárias como a revolta, a frustração, a irritabilidade, a hostilidade, a indignação, a 

violência e o ódio. Ele destaca alguns aspetos da face que são reconhecidos pela ligação a estas emoções 

secundárias da raiva sem a necessidade do uso do FACS (Ekman, 2011), mesmo pelos leigos: 

sobrancelhas que descaem, testas enrugadas, têmporas contraídas, olhos cerrados, nariz contraído, 

narinas dilatadas, boca aberta demais ou cerrada demais e o queixo contraído. No corpo os sinais são 

punhos cerrados, braços em atitude de ataque e posturas tensas.  

A biologia não analisa a raiva sob o ponto de vista negativo ou positivo. É uma emoção que 

organiza e regula questões do organismo humano para a autodefesa, para a reação rápida diante do 

perigo, possibilita resistir e lutar pela vida, importante no processo de evolução e sobrevivência da espécie 

(Damásio, 2009; Ekman, 2011; Freitas-Magalhães, 2013), mas para a psicologia social, a raiva está 

associada a sentimentos e ações negativas (Goleman, 2011) que podem gerar problemas de interação 

interpessoal, danificar ou romper relações sociais. No campo da política, são emoções que podem gerar 

conflitos que colocam em risco a segurança interna de uma nação, ou pior, que podem culminar em 

conflitos internacionais. 

A personagem que está retratada com uma figuração descontrolada no contexto da notícia da 

editoria política tem a sua imagem pessoal relacionada à emoção da raiva e às suas derivações, aos 
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sentimentos de descontrolo que elas geram. Este descontrolo na face ou nos gestos do retratado vai 

desencadear no leitor um julgamento do caráter da personagem política. Diante do facto relatado 

textualmente, seja ele qual for, objetivamente, a personagem reagiu com um desajuste emocional, faltou-

lhe competência para administrar, gerir e regular as suas próprias emoções. A falta de inteligência 

emocional (Goleman, 2011) da personagem retratada evidencia a sua inabilidade para consigo própria, 

a sua falta de aptidão para lidar com o assunto noticiado, e também indica que o seu descontrolo pode 

afetar questões importantes nas tomadas de decisão, caso a personagem exerça cargos do executivo, 

de comando, de liderança, nos quais o controlo é um atributo importante para a governabilidade. 

Como relatado na introdução desta tese, a imprensa brasileira publicou a ex-presidente Dilma 

Rousseff, ainda no exercício do seu mandato, muitas vezes de forma exageradamente desarranjada ou 

emotiva. Naquela época, por falta de uma teoria mais específica, situámos todas as fotos depreciativas 

na categoria de espontâneo desfigurado.  

A nossa expetativa neste estudo era que encontraríamos um número significativo deste tipo de 

imagem, ao longo dos três períodos analisados na revista Visão. Mas percebemos, após a seleção, 

identificação e categorização, que o espontâneo desfigurado era uma parte muito pequena da amostra 

em uma publicação portuguesa.  

Na A1 (1.590 imagens analisadas) em 77 edições, recolhidas num inventário feito em três 

períodos distintos, composto de seis meses cada um dos períodos analisados, em intervalos de 

publicação de 10 anos entre cada um deles, foram identificadas 11 fotografias desfiguradas em números 

absolutos. Em números percentuais, a quantidade de espontâneos em desfiguração representou 0,7% 

de 1.590 imagens.  

Esse primeiro resultado impactou-nos de forma negativa. Parecia um fenómeno esporádico no 

contexto da editoria política. Na análise sistematizada da pequena amostra de 11 fotografias de políticos, 

publicados em espontâneos desfigurados, identificamos 10 personagens publicadas de forma 

depreciativa, pois uma das autoridades teve o seu rosto estampado por duas vezes em desarranjo facial 

em notícias internacionais na revista Visão: o americano Donald Trump, em duas edições analisadas no 

ano 2018, ambas as fotos da editoria internacional, mas sem uma assinatura de um fotojornalista ou de 

uma agência. Em quatro imagens desfiguradas no ano de 2018, duas eram de políticos portugueses e 

duas eram de Donald Trump.  

Das 10 personalidades desfiguradas que encontramos na A1 (1.590 figurações), apenas uma 

era mulher, a americana Hillary Clinton, publicada na edição 253 de 22 de janeiro de 1998, numa 

imagem assinada pela agência de notícias Associated Press. Hillary Clinton está numa sessão de leitura 
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para crianças e o seu rosto expressa o quanto está empenhada em sua atividade interpretativa para a 

plateia infantil. No seu exercício de “contadora de histórias”, a personagem foi registada quando se 

esforçava para desempenhar bem a tarefa que se dispôs realizar. É provável que a agência de notícias, 

ao disponibilizar uma imagem como essa, demonstre que a personagem estava caricaturada e poderia 

ser usada de forma ideológica pelos veículos que adquirissem o espontâneo. Entretanto, a dramaticidade 

da sua expressão facial tem contrapontos no contexto, como o livro que ela carrega numa das mãos, o 

rosto tranquilo de uma menina a observá-la no enquadramento publicado, o ambiente da biblioteca, e 

estes são aspetos da imagem que diminuem o impacto da figuração grotesca. O facto é que a 

personagem não está em ambiente político, nem está em interação com outras autoridades da política. 

A mesma figuração de Hillary noutro contexto, provavelmente, provocaria reações e julgamentos mais 

incisivos sobre ela. A Visão não utilizou a imagem da figuração da personagem descolada do contexto.  

 

Figura 41: Hillary Clinton desfigurada, publicada na edição 253 da Visão, de 22 de janeiro de 1998 

A análise da pequena amostra de 11 espontâneos desfigurados publicados na Visão, no universo 

da A2 (1.230 imagens) apontou que sete políticos com esse tipo de figuração eram estrangeiros, entre 

eles, Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, em notícia que aponta a iminente prisão do político, acusado 

por crime de corrupção, em 2018.  

Apenas três personagens desfiguradas eram políticos portugueses: Paulo Portas, publicado com 

a boca escancarada na edição 265, de 16 de abril de 1998, fotografado por Alfredo Cunha; Salvador 

Malheiro, que aparece com expressão idiotizada (olhos a piscar pela metade e boca aberta) na edição 

1.298, de 18 de janeiro de 2018; e Carlos Meira, ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo do CDS 

– Partido Popular, na edição de número 1.306 de 15 de março de 2018.  
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Figura 42: Os espontâneos desfigurados de políticos portugueses no inventário deste estudo 

Na nossa compreensão, a Visão procura não depreciar os políticos nacionais. Publicar o corpo 

de um político estrangeiro de forma mais emotiva ou desarranjada, possibilita tornar a editoria política 

mais dinâmica, mas com um comprometimento ideológico menor para o mercado interno, tanto da 

publicidade nacional, quanto na relação dos editores, fotojornalistas e redatores com as fontes de 

informação, num complexo jogo de forças que evidenciamos e problematizamos no capítulo quatro, com 

o auxílio de autores da Ciência Política e do Jornalismo (Bessa & Pinto, 2001; Traquina, 2002; Sousa, 

2002; Rémond, 2003; Cook, 2011).   

Embora seja relevante demonstrar que o fenómeno da figuração espontânea desfigurada existe 

desde 1998 na revista estudada, e que continua a existir em 2018, talvez até de forma mais evidente, e 

ainda, que a Visão não está isenta de publicar este tipo de fotografia na editoria nacional, a análise 

demonstrou que essa não é uma tipologia de figuração de corpo que é utilizada para alterar ou ampliar 

o conteúdo textual da editoria de política da newsmagazine informativa portuguesa mais antiga em 

circulação.  

O estudo aponta para a necessidade de aprofundar a pesquisa em newsmagazines de outros 

países, como os EUA e o Brasil, onde empiricamente percebemos que a utilização deste tipo de figuração 

é normalizada e regular, até mesmo porque encontramos político brasileiro e político estadunidense na 

pequena amostra A3 (11 fotos de espontâneo desfigurado) recolhida na Visão. A outra questão relevante 

a ser pesquisada é a influência de uma ideologia das agências de notícia na divlgação de fotografias de 

políticos depreciados e rebaixados pelo seu aspeto facial e corporal em diversos países do mundo que 

não utilizam esse tipo de linguagem fotográfica. As imagens destoam do restante da publicação, como 

percebemos na newsmagazine estudada.  

Ao analisarmos as fotografias da A3 (11 fotos), observamos que na Visão, efetivamente, os 

poucos espontâneos desfigurados estavam publicados dentro do contexto da notícia. Excetuando a foto 

da Hillary Clinton, todas as outras eram sobre conflitos, comportamentos duvidosos ou escândalos 

envolvendo as autoridades, em que é de certa forma aceitável que os processos editoriais, quando 

opinativos, e lembramos que uma das funções do texto político é opinar, escolhessem para a personagem 
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uma figuração em descontrolo. Mas é preciso esclarecer que a escolha por uma determinada figuração 

em descontrolo é uma parte do processo editorial, não é sorte, acaso, perícia, técnica, como o discurso 

do espontâneo, da foto única apregoa.  

Em nove dos 11 espontâneos desfigurados da A3, a personagem não reagiu daquela forma ao 

ser consultada sobre o tema da reportagem, tampouco foi registada em ação num evento sobre a notícia 

em questão. Eram fotos retiradas dos contextos, pois não eram notícias factuais, com excepção para a 

notícia sobre Carlos Meira, no Congresso do CDS, na edição de número 1.306 (2018) e na notícia de 

Hillary Clinton, publicada na edição 253 (1998).  

A utilização do arquivo, conforme a ideologia da publicação, fica evidente nestes casos. A nossa 

análise sobre a necessidade de uso dos arquivos, problematizada no capítulo cinco desta tese, aponta 

que os processos editoriais nas notícias políticas fazem uso recorrente de fotografias captadas em 

contextos do factual para uso em notas e reportagens que se passam nos bastidores da política.  

Das 11 fotos da A3, 10 eram de figurações relacionadas com o clássico grotesco da boca 

escancarada, a exceção foi a fotografia de Salvador Malheiro (visível na Figura 42, ao centro), cujo rosto 

expressa características idiotizadas, e na notícia vinculada à figuração, o relato de que ele estava a ser 

investigado pelo Ministério Público por, alegadamente, ter beneficiado uma empresa de relvados 

sintéticos, que tem como sócio Pedro Coelho, presidente da Comissão Política do PSD de Ovar. Já na 

figuração grotesca, a personagem Carlos Meira (ver Figura 42, a direita), com boca escancarada e braços 

ao alto, foi registado enquanto discursava de forma enfática e discordado do que foi tratado no Congresso 

do CDS (Centro Democrático Social), segundo a reportagem. A foto não tem assinatura. Segundo 

Fernando Negreira foi adquirida pela agência LUSA. A figuração de Paulo Portas, publicada com a boca 

escancarada está inserida numa reportagem que avalia as alianças que o PSD vai ter que fazer com o 

PP, tendo a frente um jornalista que fala demais, o citado Paulo Portas, com a sua boca aberta ao 

extremo, em 1998.  

Destarte, no recorte temporal que estudámos da Visão, identificámos as duas características 

básicas da fotografia desfigurada: a boca escancarada e a expressão idiotizada.   

A nossa próxima etapa, na análise crítica pormenorizada das figurações de corpo no espontâneo 

das personagens políticas, foi investigar outras características nas 106 fotografias de não-pose fora da 

estética grotesca e fora da normalidade das funções socio regulatórias das emoções.  

A A5, composta de figurações de expressividade acentuada, permitiu-nos identificar 

subjetividades no processo de decodificação, que podem ampliar ou alterar a notícia. Assim, 
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estabelecemos a tipologia do espontâneo expressivo, que exige mais elementos-chave na decodificação 

do corpo-imagem e na interpretação do complexo narrativo que conhecemos como notícia. 

  

6.7.2. O estado emocional e o espontâneo expressivo  

As figurações em não-pose, fora da estética do grotesco e da estética da normalidade, segundo 

a função regulatória das emoções em sociedade, que encontramos na A2 (1.230 fotos), foram 

quantificadas em 106 figurações e deram origem a A5. Esta amostra foi analisada pelo conteúdo textual, 

o tipo de facto que recebeu um espontâneo expressivo como complemento visual. Foi um tratamento 

superficial, através de análise de conteúdo, avaliando título, legenda, fotos e a parte informativa da 

notícia, para produzir uma lista de temas noticiosos na política que os espontâneos expressivos 

abarcaram. Separamos os temas noticiosos, diferenciando-os por editorias de política nacional e 

internacional:  

Tabela 6: Temáticas das notas e notícias acompanhadas de espontâneos expressivos 

TEMAS DA EDITORIA NACIONAL  TEMAS DA EDITORIA INTERNACIONAL  
Conflitos, intrigas e disputas internas nos 

partidos políticos 
Conflito partidário durante campanha 

presidencial  
 Declaração contundente de alguma 

autoridade 
Processos e resultados de eleições 

Participação de autoridade em algum 
evento político/ comercial / científico ou 

tecnológico 

Participação de chefe de estado em algum 
evento de destaque 

Novidade ou novas lideranças nos partidos Possível visita de um chefe de estado estrangeiro 
à Portugal 

Chefe de estado vai visitar um país 
estrangeiro 

Ex-chefe de estado em atividade de destaque 

 Político estrangeiro em visita à Portugal Escândalo sexual envolvendo político  
Sondagens de candidatos em futuras 

eleições 
Denúncia de suborno ou corrupção 

 Gafes de políticos Gafes de político 
 Alteração em algum Ministério ou 

Autarquia 
Crise econômica ou política 

Político com notoriedade deixa algum cargo 
governamental 

Doença de chefe de Estado 

Criação ou possível criação de um novo 
imposto 

Escândalo envolvendo um familiar do político 

 Político processa algum veículo de 
comunicação 

Político preso ou condenado 

 Atividade de destaque de um ex-chefe de 
Estado 

- 
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Essas imagens da A5 passaram por uma nova análise de conteúdo visual, cuja distinção entre 

elas revelou uma subjetividade na expressão facial ou postural do corpo-imagem. São imagens que 

sugerem escolhas editoriais com finalidade de aguçar a capacidade interpretativa do leitor. Continuamos 

a exemplificar algumas das características mais comuns percebidas neste estudo, referentes ao 

espontâneo expressivo, com fotos da personagem Marcelo Rebelo de Sousa, com forte atuação no 

cenário político português desde antes de 1998, para demonstrar como o estado emocional captado na 

figuração, escolhido no processo editorial e publicado no contexto da notícia, interfere no seu conteúdo.  

Por espontâneo expressivo, compreendemos a fotografia da não-pose que retrata o corpo/rosto 

numa situação em que um estado emocional alterado fica evidente, positivamente ou negativamente. As 

fotografias expressivas evidenciam alguma questão emocional, seja na face ou no gesto, na postura da 

personagem. Caso o movimento captado consiga sugerir algo de uma estética do sensível, do emotivo, 

do incomum, são acionados no leitor os elementos que ativam mecanismos interpretativos referentes à 

figuração captada, relacionada às questões regulatórias das emoções em sociedade, que identificámos 

e problematizámos no capítulo dois desta tese.  

No espontâneo expressivo encontramos movimentos faciais e corporais bastante acessíveis, em 

que provavelmente há pouca lacuna para ativar a subjetividade na interpretação da fotografia, mas há 

julgamentos do leitor, pela função regulatória emocional em sociedade. A figuração é uma escolha 

objetiva, pois contém uma emoção básica, de rápida decifração do leitor. Vamos exemplificar com um 

espontâneo expressivo positivo, cuja emoção demonstrada quase sempre tem uma normatização 

regulatória social muito definida.   

 

Figura 43: Marcelo Rebelo num espontâneo expressivo de alegria, foto de Alfredo Cunha 

Na Figura 43, Marcelo Rebelo de Sousa demonstrava sua satisfação diante da plateia e das 

câmaras fotográficas. Recordemos a função orientadora da emoção, tanto em termos físicos, como 

psicológicos e interpessoais para dar significado às experiências e a função de comunicação para 

connosco e para com os outros, destacada por Antonio Vasco (2013, p. 41), já problematizadas estas 
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funções no capítulo dois desta tese.  A emoção adaptativa primária alegria situa-se dentro de um âmbito 

bem definido: em situações de acontecimentos desejados e sua decifração ocorre de forma muito natural 

para o leitor. 

Mas a maior parte dos espontâneos expressivos que encontramos na Visão não tem essa função 

clara da figuração e a maioria tem aspeto negativo, quando equacionada a função socio regulatória da 

emoção demonstrada. Por este motivo exigem decifração mais complexa, como na Figura 44, na qual 

Marcelo Rebelo de Sousa é retratado a esconder a parte do rosto que poderia ser alvo de uma leitura 

labial ao falar ao telemóvel, o que sugere um diálogo com o seu interlocutor sobre assuntos 

inconvenientes ou proibitivos, algo que não poderia ser de conhecimento público. O político foi fotografado 

pelo fotojornalista Luís Barra durante um evento político. A legenda evidencia a escolha editorial da 

imagem de gestual expressivo: “Marcelo está cheio de segundas intenções”, afirma o texto auxiliar para 

a correta interpretação da figuração de corpo, reiterada pela postura de uma conversa sigilosa da 

personagem. A reportagem é sobre o adiamento do Congresso do PSD, que estava previsto para o mês 

de fevereiro de 1998, e o então líder adiou para meados do mês de abril. A edição 255 da newsmagazine, 

que traz duas figurações de Marcelo Rebelo de Sousa em secções diferentes, tem a imagem da figuração 

de corpo da Figura 45 inserida numa reportagem maior, parte mais importante da revista. A primeira 

figuração de Marcelo Rebelo de Sousa nesta edição é a Figura 38, já publicada e analisada nesta tese, 

é uma pose de arquivo, na secção Radar, que contém pequenas notas e notícias. A outra é esta figuração 

de corpo abaixo, que integra uma reportagem na seção Portugal, de maior profundidade. 

 

Figura 44: Espontâneo de gestual expressivo de Marcelo Rebelo de Sousa, publicada na edição 255 da Visão 

Questionado sobre as recordações desta publicação, o atual Presidente de Portugal respondeu 

que não tinha certeza, mas por usar óculos, afirmou não era uma fotografia de 1998, conforme a notícia: 
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“parece-me do Congresso de 1996, em Santa Maria da Feira, a gravata foi a que usei nesse Congresso. 

Logo, foto de arquivo, utilizada em 1998” (Marcelo Rebelo, 2020)176, e sobre a legenda e o contexto da 

notícia que sugere as segundas intenções dele, Marcelo Rebelo de Sousa nada comentou no mail de 

resposta aos nossos questionamentos.  

Para fins de identificação, o espontâneo expressivo também pode conter um gesto amplo, em 

que as mãos ou os braços comunicam, como dedos que formam círculos ou apontam algo, ou parecem 

ordenar, indicar um caminho. Mas também consideramos como espontâneo expressivo um corpo 

contido, cuja postura e face retratadas possuem um significado que amplia o contexto. No exemplo 

abaixo, temos esta situação, com a nossa personagem bastante evidenciada no gestual: 

 

Figura 45: Postura e face emotiva de Marcelo Rebelo de Sousa, publicado na edição 269 da Visão 

Na Figura 45, publicada na revista sem o nome do fotógrafo que flagrou a figuração de corpo do 

político, Marcelo Rebelo de Sousa tem um gestual comedido, parece coçar a testa ou sustentar a cabeça, 

o que sugere certa preocupação. A fotografia faz parte de uma reportagem da edição 269 da Visão, de 

14 de maio de 1998, cujo título é Jogos perigosos, sobre denúncias de favorecimentos que Marcelo 

Rebelo de Sousa estava a fazer sobre financiamento partidário e as práticas económicas condenáveis 

entre grandes grupos empresariais, partidos e governo. Questionado se se lembrava da imagem 

publicada na notícia, o Presidente respondeu: “não me lembro, mas parece do Congresso de Tavira, 

pelo cansaço, aguardando, de madrugada, o resultado do pedido de 2/3.” (Marcelo Rabelo, 2020)177. 

Enviámos ao Presidente o contexto da publicação, com a sua figuração isolada e o que analisámos da 

postura. Destacámos o desarranjo corporal, que sugere um sujeito que está derrotado antes mesmo de 

começar ao que se propôs, como explica a reportagem, Marcelo estava a denunciar práticas irregulares 

                                                           
176 Marcelo Rebelo de Sousa em resposta por mail em 08 de julho de 2020. 
177 Marcelo Rebelo em respostas por mail em 08 de julho de 2020. 
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de poderosos. Porém o Presidente não avaliou ou emitiu opinião sobre a nossa perceção nesta 

investigação acerca da imagem e do contexto.  

Ao solicitarmos da revista a foto original, o contexto da imagem revela que Marcelo estava 

curvado para ouvir o seu interlocutor, Pedro Santana Lopes, não necessariamente estava cansado, 

sentado sozinho, como parece crer a foto publicada. Ele foi retirado de contexto através da edição, do 

entorno de um evento político, mas não há qualquer aviso aos leitores de que houve manipulação de 

contexto da imagem. O retratado não se recorda do contexto pois, retirado dele, perdeu as referências. 

Quando enviámos a notícia para o exercício de recordação do Presidente, ainda não tínhamos acesso à 

fotografia original em que a sua figuração de corpo foi isolada. 

 

 

Figura 46: A imagem original dos arquivos da Visão, foto de Paulo Carriço 

O processo editorial na Figura 45 fica evidente pela transformação da imagem original. Imagens 

como esta, em que uma personagem dentro do contexto é isolada, como publicada na Figura 45, alterada 

em seu conteúdo, evoca no leitor, através de microgestos e micro expressões, os mecanismos 

neuropsicofaciais no processo de decodificação da figuração em questão. Quando é um espontâneo com 

enquadramento focado no rosto, as faces costumam apresentar bocas que formam biquinhos, cabeças 

cabisbaixas, olhares taciturnos, semblante fechado, triste, ou bocas abertas de forma comedida, que 

foram congeladas em plena conversação. Há ainda sobrancelhas ou testas franzidas, que expressam 

algum tipo de emoção. O outro exemplo de uma figuração abatida e descontextualizada é demonstrada 

na Figura 47:  
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Figura 47: Espontâneo expressivo de postura contida na edição 1.290 da Visão 

Na Figura 47, por exemplo, a postura do corpo denota cansaço e o rosto evidencia desânimo, 

nos cantos da boca, nos olhos quase a fechar. Marcelo Rebelo de Sousa, já Presidente de Portugal, foi 

publicado com essa figuração na secção Radar, numa nota cujo título era “Frase da semana” e a 

fotografia ajudou a compor o seguinte texto:  

“Veremos se alguns processos reivindicativos têm alguma incidência no orçamento… Pode ser 

que não”. Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito do compromisso do Governo, obtido pelos 

professores, para o descongelamento de carreiras, e das exigências de outros setores da 

administração pública para que tenham igual tratamento. (Visão, nº 1.290, 2017)  

Essa imagem sem assinatura do fotógrafo e sem a contextualização do ambiente, é um 

espontâneo guardado num arquivo, cuja captação foi feita num outro contexto, como já problematizámos 

no capítulo cinco, como uma estratégia recorrente da editoria política. A Figura 47 foi publicada na edição 

1.290 em 23 de novembro de 2017 e não fez parte da nossa amostra quantitativa, mas como 

escolhemos a personagem política para uma análise de figurações, selecionamos essa fotografia como 

exemplo de gestual comedido dentro de um contexto específico, para demonstrar como o espontâneo 

expressivo atua nestes casos. Não é um espontâneo meramente ilustrativo, pois pode ampliar o leque 

de significados do facto, em que o corpo e o rosto farão parte da notícia como elementos editoriais.  

Como explicitado desde o início desta tese, não utilizaremos a cartografia facial do FACS de Paul 

Ekman (2011) para decodificar os microgestos do rosto retratado e definir os sentimentos que o estado 

emocional de Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta ao contexto da nota publicada, entretanto, o processo 

editorial na escolha da figuração abatida, evidenciada pelos sinais de cansaço e desânimo, sugere que 

houve uma adequação da figuração ao desgaste do tema (negociações com trabalhadores de diversos 

setores da administração pública e as limitações do orçamento para rever carreiras). Destarte, o 

Presidente parece desanimado em enfrentar essa questão orçamentária. Questionado sobre o seu corpo-
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imagem e se se recordava da situação de captação, Marcelo respondeu-nos: “Já PR. Expressão muito 

habitual, quando estou a pensar em algo diversodo vivido no momento” (Marcelo Rebelo de Sousa, 

2020)178. O Presidente da República não fez qualquer comentário sobre o contexto da nota publicada.   

O espontâneo expressivo representou 9% da A2 (de 1.230 fotos espontâneas, 106 eram 

expressivas), mas este tipo de espontâneo demonstrou ser a fotografia mais utilizada nos processos 

editoriais com o objetivo de alterar ou ampliar o significado da notícia, pois é quando o corpo, 

efetivamente, assume a possibilidade de uma comunicação subjetiva dentro do contexto, quando é 

possível acionar a polissemia e ambiguidade inerente à mensagem visual, em conjunto com a informação 

textual, num discurso de credibilidade do espontâneo.  

Com o objetivo de demonstrar um exemplo de processo editorial que utiliza figurações de corpo 

com expressões baseadas em funções sócio regulatórias da emoção, vamos utilizar não só a fotografia 

da personagem Marcelo Rebelo de Sousa, como também uma outra imagem do contexto da notícia, cujo 

tema é um conflito entre representantes de partidos, publicada na editoria de política nacional da Visão. 

Este é um exemplo que destacamos na A5, que contém um espontâneo expressivo e uma suposta pose, 

também muito expressiva, para exemplificar um processo editorial com manipulação de fotografias de 

arquivo, em que as figurações dos retratados ampliam e possibilitam alterar o contexto, caso o leitor 

utilize, mesmo que de forma inconsciente e não racionalizada, os elementos de decifração já explicitados 

e problematizados no segundo capítulo deste estudo.  

A Figura 48 é a panorâmica das duas páginas que compõem a reportagem analítica da Visão 

sobre disputas e conflitos entre representantes de partidos da direita, o PSD, de Marcelo Rebelo de Sousa 

e o CDS-PP de Paulo Portas. A notícia foi publicada na edição de número 261 de 19 de março de 1998. 

Com o título “Portas & Marcelo, agora ou nunca”, o texto refere-se a uma tentativa de acordo amigável 

entre o jurista e jornalista Paulo Portas, e o advogado, professor e jornalista Marcelo Rebelo de Sousa, 

ambos políticos em atuação na época, que andavam às desavenças. Paulo Portas, que rompeu com o 

PSD em 1982 e filiou-se ao CDS-PP, foi eleito deputado da Assembleia da República em 1995 e, na 

época da reportagem, 1998, ele pleiteava ser o líder do PP. 

                                                           
178 Marcelo Rebelo em respostas por mail em 08 de julho de 2020. 
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Figura 48: A disposição das fotos nas páginas da edição 261 da Visão 

O texto da reportagem fala de como Paulo Portas estava a refazer amizades com diversos 

políticos de direita, após desavenças causadas pela sua atuação opinativa e exagerada como jornalista, 

para poder firmar-se à frente do PP, para negociar a retomada da AD, a Aliança Democrática. A AD foi 

uma coligação de partidos políticos de centro direita (PSD, CDS e Partido Popular Monárquico), criada 

em 1979 e finalizada em 1982. Em 1998, por ocasião da reportagem, havia negociações para a criação 

de uma nova AD, desta vez uma Alternativa Democrática.  

As fotos de Paulo Portas e de Marcelo Rebelo de Sousa, na edição 261, são duas imagens 

bastante expressivas no contexto, nas quais percebemos que ambas têm função ambígua, um aspeto 

da fotografia de imprensa que problematizamos no fim do capítulo quatro desta tese, exemplificada neste 

estudo empírico. A imagem de Marcelo Rebelo de Sousa é assinada pelo fotojornalista Luís Barra, a de 

Paulo Portas não tem assinatura do fotógrafo. O texto não tem nenhuma entrevista com Marcelo ou com 

Portas sobre o assunto. Não cita nenhum evento onde teria sido possível a captação do espontâneo e da 

suposta pose. Apenas contextualiza a situação dos dois e da tentativa de retomada das relações e de 

acordos entre o PSD e o PP, caso Portas vencesse a liderança deste. Por não ter entrevistado nenhum 

dos dois, as figurações são de arquivo, foram escolhidas em processos editoriais, na consulta que os 

editores fazem as “gavetas” que contém diversas fotografias de políticos em atuação, haja visto o que 

foi relatado por Michel Filho no contexto do capítulo cinco desta tese.  

O texto da reportagem que analisamos sugere que será um desafio para Portas reconquistar o 

apoio do líder do PSD. Portas havia rompido com Marcelo após este o induzir a um erro jornalístico, ao 

passar-lhe uma informação falsa, que Portas publicou como jornalista do Independente. Quando 

descobriu a informação falsa, Portas criticou Marcelo no jornal e noutros espaços jornalísticos a que 

tinha acesso, e no métier da imprensa portuguesa, passou-se a duvidar das informações de Marcelo 
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enquanto fonte. Os dois romperam relações e a tentativa de uma nova aliança de direita (AD), sugeria 

um voto de confiança mútuo.  

A foto de Portas, em destaque na Figura 49, tem no gestual o seu ponto expressivo mais forte 

na captação, pois os seus braços estão abertos, e as suas mãos sinalizam algo que ele explicava de 

forma ampla, abarcava o assunto. Entretanto, a disposição das duas fotos nas páginas já evidencia o 

processo editorial de ambiguidade. Do lado direito, Portas abre os braços. Na página oposta, numa linha 

horizontal, do lado esquerdo, Marcelo tem um olhar de desconfiança.    

Mas a foto de Rebelo de Sousa, em destaque na Figura 49, é altamente expressiva, quase 

cruzando a linha do grotesco, caso a sua boca estivesse acentuada. Recordemos Goleman (2011) e 

Freitas-Magalhães (2013) que atentam para a visibilidade de emoções secundárias advindas da raiva, e 

dos microgestos que se expressam nas sobrancelhas que descaem, na testa que enruga, nas têmporas 

contraídas, no movimento dos olhos, no nariz contraído, na boca cerrada demais e no queixo recuado 

de Marcelo Rebelo de Sousa. 

 

Figura 49: Figura 49: Marcelo e Portas, na edição 261 da Visão, em figurações expressivas ambíguas 

A imagem escolhida para compor a notícia parece sugerir uma resposta de Marcelo ao retorno 

às relações interpessoais com Portas, quando o seu estado emocional evidencia dúvida e irritação com 

o acordo político ou ao aproximar-se de Portas outra vez. Embora olhe para a câmara e o seu olhar não 

deixe dúvida de que Marcelo Rebelo de Sousa sabia que estava a ser fotografado, o que sugere uma 

pose, essa figuração, provavelmente, foi efetuada num outro contexto. No mail para o Presidente da 

República Portuguesa explicamos o contexto. Mas Marcelo só enfatizou na resposta que não utilizava 
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óculos em 1998. A fotografia era de arquivo, estava descontextualizada, o óbvio, já que não havia 

entrevistas nem relatos dos dois na reportagem, conforma explicamos acima.  

A representação do estado emocional de Rebelo de Sousa de dúvida e irritação (uma emoção 

secundária da raiva) funciona nesta notícia como uma “resposta” facial, emocional, de linguagem não-

verbal do político, ao tema tratado na reportagem. Se é uma resposta da personagem, é um enunciado, 

é um discurso (Martins, 2011; Charaudeau, 2011). De uma perspetiva da Análise do Discurso, os 

sentimentos não podem ser considerados uma abstração, apenas uma sensação ou algo experimentado 

no enunciado. Torna-se concreto, tem uma função. O discurso pode ser portador ou desencadeador de 

sentimentos e emoções no falante, mas não é nele, no discurso, que se encontra a prova da autenticidade 

da experiência. Charaudeau (2011) acredita que as emoções estão ligadas ao conhecimento da crença 

e se inscrevem nas representações psicossociais. Nos discursos, as emoções são de natureza 

intencional, mesmo quando parecem subjetivas. As emoções de um sujeito inscrevem-se num conjunto 

de escolhas das quais esse sujeito sabe as vantagens e desvantagens de usá-las. A linguagem de um 

sujeito, segundo Patrick Charaudeau, incorpora no discurso as reações comportamentais do indivíduo – 

falsificadas ou reais – frente a eventos que ocorrem no mundo ou como um produto da ação que outras 

pessoas exercem sobre ele. Para o autor, na análise do discurso a linguagem vem acompanhada das 

emoções que detonam algumas expressões recorrentes. Ao serem estudadas, em conjunto com a voz e 

as palavras, essas expressões faciais e gestos corporais vão sinalizar temperamentos momentâneos 

embutidos no discurso. De forma recorrente, as análises podem revelar uma parte do caráter do 

indivíduo, que, ao se expressar, vai demonstrar se está com bom humor, alegre, entusiasmado, ou se 

está temeroso, medroso, colérico, rancoroso, angustiado, etc. Também vai apontar, pela recorrência, se 

há gestos forçados, falsos ou estudados do político. O linguista francês publicou textos em que analisou 

diversos discursos ou falas de políticos registados em vídeos, como Sarkozi, enquanto era Presidente da 

França. Os estudos da emoção, na análise do discurso político que Charaudeau (2011) propõe, estão 

combinados com a análise de elementos contextuais, como o ambiente em que este político se expressa, 

a plateia para a qual ele se expressa, a conjuntura política na qual esse político está inserido, entre outros 

fatores. O objetivo não é descrever uma certa natureza do indivíduo, mas uma reação relativa à situação 

em que o sujeito reage, como ele controla ou manifesta uma emoção. Mas os estudos do linguista estão 

centrados nas análises dos políticos em atuação. Enquanto falam, emocionam-se ou expressam-se para 

demonstrar determinadas emoções.  

É diferente de um estado emocional registado numa imagem estática, captada num contexto e 

utilizada como resposta da personagem, como se ele fosse um “falante” de um outro contexto, em 
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conjunto com um texto que parece “objetivo” ao relatar uma série de acontecimentos e situações de um 

facto ligado a determinada autoridade. O político não fez uma declaração e essa foi transformada em 

enunciado. O discurso textual é do jornalista, da revista, do veículo. O discurso do político, neste caso da 

Figura 49 de Rebelo de Sousa é o intertexto representativo da expressão, do estado emocional, que 

contém as questões normativas referentes àquelas emoções suscitadas pelo seu rosto ou seu corpo. 

Marcelo Rebelo de Sousa não foi consultado pela equipa de reportagem, mas o seu rosto tem uma 

resposta ao facto de Paulo Portas sinalizar uma retomada das relações entre eles, segundo a Visão. A 

manipulação é evidente no uso dessa figuração expressiva, que não sabemos se foi pose ou se foi 

resultado de uma reação rápida, flagrada por uma câmara sequencial, enquanto Marcelo olhava e o 

fotojornalista captou o seu rosto virado para a lente fotográfica. Sim, essa figuração pode ser fruto de um 

instante decisivo de inconsciente ótico, conforme aconteceu com Justim Trudeau no encontro oficial de 

Donald Trump, que problematizamos no capítulo cinco. O Presidente não se recorda de ter posado assim. 

Em texto, respondeu ainda: “foto de arquivo, que não tem nada a ver com a de Paulo Portas, também 

claramente de arquivo, pela idade (de Portas na fotografia)” (Marcelo Rebelo de Sousa, 2020)179. 

Ou seja, em geral, o aproveitamento de fotos de arquivo ou de contexto 

diferente para compor as prosas, é habitual na editoria política observada na publicação que utilizamos 

como laboratório experimental deste estudo. Conforme demonstrado por imagens e teorizado em 

pormenores, os tipos de espontâneos natural, expressivo e desfigurado agem de formas diferentes como 

elementos editoriais no contexto noticioso. A necessidade de propor uma tipologia para um 

conceito/estilo de imagem que o fotojornalismo denomina como foto única pareceu-nos presunçoso, 

entretanto Pepe Baeza é enfático ao afirmar que “as classificações são cada vez mais necessárias para 

esclarecer o tipo de conteúdo apresentado na imprensa” (Baeza, 2007, p. 31). Na obra Por una función 

crítica de la fotografía de prensa, o autor diferencia as fotos ilustrativas, tão amplamente utilizadas pelo 

fotojornalismo, de outras categorias com funções mais distintas e informativas. E diz-se contra “excessos 

de simplificação e alterações intencionais dos códigos de receção de mensagens baseadas na 

manipulação utilitária da consciência” (Baeza, 2007, p. 32). Embora não analise a fotografia espontânea 

enquanto conceito ou estilo, tomaremos emprestado de Pepe Baeza a necessidade de “colocar em 

gavetas” imagens que tem funções diferenciadas.  

A riqueza do desdobramento contínuo dos tipos de imagem deve alimentar a pluralidade, não a 

manipulação. A necessidade de estabelecer diretrizes claras de classificação deve ser defendida, 

embora deva ser constantemente revisada e corrigida e apesar do facto de que, no complexo 

                                                           
179 Marcelo Rebelo de Sousa em resposta por mail em 08 de julho de 2020 
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crescente dada a comunicação de massa, essa divisão em novos usos e aplicações da imagem 

oferece interseções classificatórias complexas, zonas sobrepostas ou categorias de difícil 

localização. Ensaiar maneiras de classificar imagens contemporâneas é uma maneira de 

preservar a função crítica contra a preeminência esmagadora de seus usos persuasivos; 

portanto, e diante da mera formalização que esse empreendimento pode ter na aparência, 

estabelecer classificações é a melhor maneira de sublinhar a singularidade de cada tipo de 

imagem. (Baeza, 2007, p. 33) 

Assim, ao evidenciarmos a teorização de uma tipologia de espontâneo expressivo, que diferencia 

as fotografias de não-pose, pois os espontâneos não são todos iguais nas suas funções, enquanto 

linguagem, que se utiliza do corpo-imagem nos contextos noticiosos, enfatizamos o instante de emoção 

como um valor-notícia que permuta o significado dos estados emocionais de uma personagem no 

contexto da notícia.  

Sousa (2003), ao estudar fotografias que reforçam estereótipos, nos jornais Público e Diário de 

Notícias, atribuiu subcategorias como género, etnia, idade, para avaliação de outras categorias como 

neutralidade, positividade ou negatividade. Nesse aspeto, foi interessante perceber o tratamento que a 

revista Visão dá aos políticos. A neutralidade de que Sousa fala foi observada nos espontâneos naturais. 

A positividade e a negatividade estavam presentes na categoria dos espontâneos expressivos. A 

positividade, quando o rosto estava relacionado à emoção básica da alegria e a algumas imagens 

relacionadas à surpresa, ou derivadas destas, dentro do contexto. E a negatividade quando o rosto estava 

relacionado às emoções básicas da raiva, do nojo ou de uma surpresa ruim ou emoções derivadas 

destas. Na categoria do espontâneo desfigurado apenas o aspeto da negatividade é destacado. 

 

6.8. A valorização do instante de emoção no novo regime visual 

O realismo fotográfico, segundo Traquina (2002), gerou uma obsessão pelos factos e uma 

pressão pela redução no tempo em divulgá-los. O imediatismo tornou-se imperativo nos jornais e nos 

repórteres, preocupados com a cobertura em tempo real. O conceito de presente instantâneo 

intensificou-se com a criação das agências de notícias, que formam uma rede muito vasta de pessoas 

empenhadas todo o tempo no trabalho de produzir informação, principalmente fotografias. As agências 

de notícia alargaram a cobertura internacional, num processo continuado que deu origem à globalização 

do jornalismo. As notícias são vistas como “um bem altamente perecível”, o que valoriza a velocidade e 

o imediatismo, que atuam como medida de combate à deterioração do valor da informação (Traquina, 

2002, p. 147).  
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O instante valorizado, do aqui e do agora, fruto também de uma competição que se tornou cada 

vez maior com a chegada da televisão e do vídeo e das coberturas em direto, transformaram este período 

que estamos a viver num tempo do imediato. Para Michel Maffesoli esse instante valorizado transforma 

a imagem no vetor daquilo que ele denomina como ética do instante ou ética da estética (Maffesoli, 

2000, p. 68). A ética do instante é uma das teorias que auxiliam a perceber esse regime do visível e do 

quanto a imagem se tornou onipresente, pelo seu caráter eterno e efémero ao mesmo tempo.  

Na imprensa, a melhor opção para pontuar o instante, o movimento, foi a captação do momento 

decisivo, da foto única. E o espontâneo tornou-se fundamental para corroborar o sentimento de 

emergência, que sugere uma verdade e cria o discurso do factual, que carrega em si uma ética própria 

que valoriza a estética imediata. “Tudo parece, pois, fazer crer que os média são o signo de um desejo 

vitorioso de dar às palavras, aos gestos e às imagens um novo ritmo: o do instante” (Oliveira, 2007, p. 

1).  

Por capturar o instante, o discurso do espontâneo funcionou como base conceptual para criar 

os géneros do fotojornalismo em que o facto precisava demonstrar o movimento nas ações ou nas 

emoções das personagens. Desde o embrionário do fotojornalismo, Sousa destaca que havia “a 

emergência da noção de que a fotografia possuía uma carga dramática superior à da pintura e que era 

nisto que residia o poder do novo medium” (Sousa, 2000b, p. 38). É esse instante que revela cada 

movimento, que deixa evidente que o acontecimento foi congelado pouco tempo depois do ocorrido, que 

consegue demonstrar a energia inerente a um gesto, a uma expressão, e carrega essa carga dramática 

tão presente na fotografia do espontâneo.  

Para o fotojornalismo, a conquista do movimento revelou-se de importância vital, uma vez que 

permitiu “congelar” a ação, impressioná-la numa imagem quase em tempo real, capturar o 

imprevisto, chegar ao instantâneo e com ele, acenar com a ideia de verdade: o que é assim 

capturado seria verdadeiro; a imagem não mentiria (note-se, todavia, que apesar de o 

instantâneo permitir representações fotográficas mais “sinceras” e espontâneas, as fotografias 

não deixam de ser representações). (Sousa, 2000b, pp. 29-30)   

A linguagem do instante tem a premissa de que toda a essência e o significado de um 

acontecimento foram condensados e congelados numa imagem ou num conjunto de imagens: “pode ser 

um gesto ou uma expressão indicativa do caráter e da personalidade de um sujeito” (Sousa, 2002, p. 

10). 

Desde a Antiguidade, revelar o movimento sempre foi um desafio, nas esculturas, o dobrar das 

vestimentas, o esvoaçar da cabeleira, deixavam claro que a figura de corpo, embora fosse uma estátua, 

não era estática. Era nos acessórios externos ao corpo que o movimento se fazia presente, nunca no 
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rosto, para não ficar feio. O belo era uma regra na cultura greco-romana. Os movimentos efémeros dos 

cabelos e das roupas também eram desafio na pintura, com seu jogo de luz e sombra, alterações da 

tonalidade e traços em curvas bem sinuosas, para demonstrar que havia uma alteração de passagem 

de tempo e espaço sobre a personagem. O movimento simulado ou sugerido por uma certa agitação, de 

cores, de traços, de formas. No tratado da pintura de Leon Battista Alberti, Della pittura, escrito em 1436, 

ele aconselha ao pintor que atribua vida orgânica aos acessórios desprovidos de vontade, assim, uma 

imagem estática teria a impressão da mobilidade. Pelos movimentos do corpo era possível reconhecer 

os afetos ou os movimentos da alma (citado em Kickhofel, 2010, pp. 176-177). 

Na fotografia, um elemento borrado é a maior expressão de movimento, mas o borrado é 

também a perda da nitidez. Então a técnica exige muita perícia e domínio no controlo do tempo do 

obturador, como na Figura 50, da fotografia The Var department, de Henri Cartier-Bresson, acervo da 

Magnum, em que percebemos apenas o borrado na bicicleta e no seu condutor, e tudo o mais que está 

contido no recorte tem nitidez.   

 

Figura 50: Imagem da bicicleta borrada na fotografia de Cartier-Bresson 

Mas a não-pose é também um elemento que valoriza o movimento simulado. Na face humana, 

nos gestos e posturas com significados culturais, as possibilidades expressivas são capazes de muitas 

mensagens subjetivas. Assim, numa fotografia de imprensa, o instante e o movimento são captados e 

as expressões sugerem o imediato.  

Acreditamos que há uma relação entre a falta de uma teorização mais crítica sobre o espontâneo 

sequencial e a manutenção de um discurso da objetividade da captação do corpo pelo aparato, que se 

fortalecem nesta ética da estética. Segundo Maffesoli (2000), a ética da estética atua num jogo das 

aparências, que aumenta a importância das emoções e dos sentimentos na vida coletiva. O autor, ao 

explicar os efeitos dessa ética do instante, pontua que há situações que se esgotam em si mesmas, no 
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próprio ato. Isso explica como um rosto fotografado no instante em que articula uma determinada 

palavra, cujos fonemas exigem uma abertura maior da boca, pode transformar o sujeito num símbolo da 

estética grotesca apenas pela imagem do instante, sem que a notícia tenha qualquer vínculo com a 

emoção que gerou tal face publicada. Mas como foi captada em movimento, a face revela um instante 

de alguma emoção, seja ela de dor, alegria, surpresa, nojo. O movimento captado nas figurações da não-

pose está intimamente ligado à exposição publica da emoção, muitas vezes involuntária, causada pela 

alteração entre uma emoção e outra (Ekman, 2011). Na imagem há a suspensão do tempo, o instante 

paralisa os músculos do rosto em ação.  

O que interessa no valor-notícia instante de emoção é o que está ali registado, captado pelo 

inconsciente ótico. Essa ética do instante também provocou, nas últimas décadas, o retorno do 

sentimento do trágico, que a autora Angie Biondi demonstra na sua tese sobre o corpo sofredor. Biondi 

(2013) procurou observar os modos efetivos de expressão que são organizados pelo fotojornalismo como 

modelos visuais que estabelecem parâmetros de apreensões e interações. Ela categorizou o corpo em 

postura de sofrimento em três categorias: corpo supliciado, corpo assujeitado e corpo abatido, como 

figurações escolhidas pela imprensa para representar pessoas vitimadas em diversas situações 

noticiadas.  

Para Patrick Charaudeau (2011) a emoção sempre foi questão de análise nos discursos políticos. 

Parte da estratégia de discursos de poder ou de discursos populistas, as emoções estão sujeitas a várias 

abordagens quando são estudadas pelas Ciências Sociais e Humanas. Problematizar questões como 

gestos e expressões geradas pelas emoções no ato da fala, depende das especificidades das disciplinas 

em que os discursos estão sendo estudados. Ele cita estudiosos da Sociologia, como Durkheim, que já 

analisaram o comportamento social e o quanto, através das emoções, um indivíduo apresenta sinais que 

são reconhecidos pelos seus semelhantes. Esses sinais podem garantir coesão social e pertencimento 

de um individuo a um determinado grupo, pois as emoções repousam num julgamento coletivo que 

institui um tipo de regra moral. Nos estudos de comportamento social, demonstrar determinadas 

emoções pode quebrar algum tipo de regra. Num determinado grupo, expressar determinadas emoções 

pode envolver penalidades, por isso a Psicologia Social também procurou atentar para tais questões 

ligadas ao comportamento humano em sociedade. Essas disciplinas destacam mecanismos de 

intencionalidade do sujeito e também como as representações sociais são constituídas. A análise do 

discurso precisa levar em consideração tais questões de forma específica, e não de forma generalizada, 

para tomar emprestadas considerações interdisciplinares, para enquadrar melhor o que Charaudeau 

(2011) chama de efeitos emocionais presentes nos discursos. 
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Barthes escreveu em 1980, quando a fotografia era analógica, que a fotografia de imprensa era 

unária:  

As fotos de reportagem são com muita frequência unárias (a foto unária não é forçosamente 

pacífica). Nessas imagens, nada de punctum: choque – a letra pode traumatizar – mas nada de 

distúrbio; a foto pode “gritar”, mas não ferir. Essas fotos de reportagem são recebidas (de uma 

só vez), eis tudo. Eu as folheio, não as rememoro; nelas, nunca um detalhe (em tal canto) vem 

cortar minha leitura: interesso-me por elas (como me interesso pelo mundo), não gosto delas. 

(Barthes, 1984, p. 66)   

Mas a foto unária e sem punctum (aquilo que nos fere, nos toca, nos emociona numa imagem), 

a que Barthes se refere, não era um espontâneo muito expressivo ou desfigurado. Sobre o punctum, 

Fontcuberta afirma que “nasce de uma situação pessoal, é a projeção de uma série de valores, que 

procedem de nós, que não estão, originariamente, contidos na imagem” (Fontcuberta, 2010, p. 12). 

Para o leitor de uma fotografia muito expressiva, publicada nos veículos jornalísticos, a experiência 

estética provocada pelo valor-notícia instante de emoção e acompanhada da sensação do credível e do 

noema isto-foi (Barthes, 1984) pode revelar novidades da personalidade do retratado ou algo do oculto 

sobre aquela personagem da política. A publicação de um rosto num instante de emoção aciona no leitor 

mecanismos de interpretação de caráter simbólico e indiciático, já problematizados no capítulo dois deste 

estudo, que demonstram as subjetividades de sua decifração e do quanto o leitor vai, de alguma forma, 

ser impulsionado a sentir algum tipo de emoção ao interpretá-la.  

Nos fenómenos da simpatia, da antipatia, do amor, da paixão, das emoções, mas igualmente 

nas relações em que os índices predominam sobre os signos com valor semântico, algo passa, 

transmite-se, comunica-se, sem que nem sempre se saiba muito bem do que se trata. (Sodré, 

2006, p. 13) 

A categoria estética da fotografia muito expressiva ou a ponto de desfigurar, em algum grau, leva 

o leitor a uma perceção estética de surpresa, de riso, ou, pelo rebaixamento da personagem, a sentir 

pena ou comoção pela perda de identidade se for o rosto ou o corpo de alguém a quem o leitor estima. 

Para Barrocas, as figurações, como lugar de corpo, precisam de ser entendidas como momento de uma 

teoria da pintura, de uma teoria do corpo e de uma teoria de afetos e emoções. “A representação do 

corpo é a construção de um texto em que o corpo ocupa um lugar principal, porque é o corpo de alguém 

– o retratado – e porque esse alguém ocupa lugar de destaque na sociedade que produz essa 

representação” (Barrocas, 2014, p. 10). 

Tomamos a liberdade de afirmar que se Roland Barthes (1984) fosse um brasileiro de ideologia 

de esquerda e tivesse analisado uma fotografia da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, com figuração 
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grotesca ou face expressiva (cuja emoção retratada fosse negativa), como tantas que foram publicadas 

durante o turbulento período antes do seu afastamento, em 2015, o autor iria rever a questão do 

punctum em fotografias de imprensa. 

 

Figura 51: Imagens de Rousseff na Veja , na Isto É e no jornal O Globo 

Na Figura 51, destacamos três exemplos de como a ex-presidente foi recorrentemente retratada 

pela imprensa conceituada no Brasil, e como um título e uma imagem conseguem dialogar com a 

ambiguidade. As figurações idiotizada, expressiva e grotesca, em combinação com as palavras dos títulos 

e manchete, são intertextos, são enunciados complexos, são discursos que funcionam com toda a carga 

dos elementos de decifração que destacamos no capítulo dois.  

O exemplo do título “Dilma volta a ser Dilma”, ao rosto idiotizado, pode ter levado o leitor de 

ideologia de oposição a ela, a um julgamento de que a mulher retratada não tem competência para 

presidir a nação. Mas o eleitor que votou na Dilma, por empatia e por acreditar na capacidade dela, pode 

ter sentido que a mulher que personificava a maior autoridade da nação estava a ser transformada em 

uma figura aberrativa, e que o seu poder estava a diminuir a partir da sua imagem. E esse facto pode 

ter-lhe causado consternação. Também pela empatia ao género, muitas mulheres podem ter sentido um 

rebaixamento geral, por Dilma ser atacada por questões relacionadas com o facto de ser mulher, e isso 

pode ter gerado negação e retirada de apoio público à personagem, com a pressão social e política contra 

a ex-presidente. Ou o contrário, apoio incondicional, independente de ideologias políticas e relacionado 

às teorias de género. Tudo pode ter acontecido, a partir de anos seguidos de rebaixamento da imagem 

pública da Rousseff. Só pesquisas sérias com cidadãos votantes também sérios em seus relatos, poderá 

apontar essa perda da face da personagem. O que permite afirmar é que pesquisas nesta área são 

relevantes e necessárias frente ao golpe democrático sugerido por diversos jornalistas brasileiros.  

É claro que deveríamos isentar-nos de emitir opinião, pois este estudo empírico não produziu 

uma pesquisa de receção de leitores, tampouco estudou a personagem Rousseff, mas recordemos o que 
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foi relatado na introdução desta tese: foram as discussões em sala de aula que impulsionaram o desejo 

de aprofundar uma investigação sobre o espontâneo. Nas observações sobre o fenómeno que envolvia 

a então presidente, percebemos que as suas fotos desarranjadas causavam forte impacto entre os 

estudantes da disciplina de fotojornalismo daquele ano (2015). Jovens de 18 anos que, em decorrência 

da implantação de políticas públicas de democratização da educação superior do PT (Partido dos 

Trabalhadores) da Dilma Rousseff, conseguiram ter acesso a um curso gratuito e de qualidade numa 

cidade de 33 mil habitantes no interior do nordeste brasileiro. A Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia foi a segunda universidade federal criada no estado da Bahia, implantada em 2006, exatos 62 

anos depois de criada a UFBA (Universidade Federal da Bahia), sediada na capital. Muitos dos estudantes 

da UFRB são os primeiros das suas famílias a terem acesso ao ensino superior. A UFRB180 é a 

universidade com maior inclusão de pessoas negras e pobres do Brasil, percentualmente. Em 2017, 

pelo levantamento interno, a instituição constatou que 83% de seus discentes eram negros e 82% eram 

autodeclarados pobres, com rendimento familiar inferior a um salário mínimo e meio, o que corresponde, 

no momento do depósito desta tese, a R$ 1.567,00 (mil quinhentos e sessenta e sete reais), o que 

significa um valor aproximado de € 280,00 (duzentos e oitenta euros)181 de rendimento familiar.   

As discussões acirradas sobre as imagens de Rousseff nas duas turmas distintas em que eu 

ministrava o componente curricular de Fotojornalismo levam-nos a afirmar que havia um punctum 

naquelas fotografias de imprensa. Por falta de uma teoria mais específica sobre o espontâneo, naquele 

período estudávamos as questões que abordavam a ética e a deontologia, mas não era possível afirmar 

os processos editoriais ideológicos por trás da justificativa do discurso da perícia, da técnica e da sorte 

do fotojornalista. Enquanto professora que deveria ter as respostas mais sólidas, só oferecia o discurso 

do espontâneo: é um flagrante, é uma foto única, o corpo da Dilma Rousseff esteve daquela forma. 

Os pesquisadores Carniel, Ruggi & Ruggi (2018) analisaram 69 memes182 de Rousseff veiculados 

na rede social Facebook, no recorte temporal de junho de 2014, durante a Copa Mundial de Futebol 

realizada no Brasil, a agosto de 2016, quando Rousseff teve seu mandato cassado. As teorias de género 

nortearam o estudo, centrado em analisar os preconceitos contra a mulher na política brasileira, mas 

boa parte das imagens que foram estudadas pelos autores, eram fotos produzidas nos contextos das 

coberturas políticas. As suas fotografias transformadas em memes foram captadas em ambientes nos 

quais os fotojornalistas capacitados são credenciados para estar nestes espaços controlados, conforme 

problematizamos no capítulo cinco deste estudo. 

                                                           
180 Fonte UFRB acedido em https://ufrb.edu.br/portal/noticias/4800-em-seus-12-anos-ufrb-comemora-maioria-negra-e-pobre-no-ensino-superior 
181 Cálculo do euro cotado a uma média de 5,6 reais em maio de 2020. 
182 Meme é definido pelos autores como imagens difundidas voluntariamente via mail e redes, através da recriação de outras produções já existentes por 
intermédio de imitação cômica, satírica ou irônica de seus elementos. (Carniel, Ruggi & Ruggi, 2018, p. 524) 

https://ufrb.edu.br/portal/noticias/4800-em-seus-12-anos-ufrb-comemora-maioria-negra-e-pobre-no-ensino-superior
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As fotos de imprensa foram utilizadas em montagens apelativas e eram divulgadas na rede social. 

A intenção dos produtores de memes, ao se apropriarem das imagens dos média, segundo o estudo, foi 

provocar o riso de escárnio, a polémica, o rebaixamento que acabou por provocar máculas na imagem 

da retratada na esfera pública. Carniel, Ruggi & Ruggi (2018) demonstraram, com figuras dos memes 

coletados, que Rousseff sofreu humilhação, foi ridicularizada, demonizada e agredida de diversas formas, 

inclusive vítima de objetificação e sexualização, numa total falta de respeito com uma autoridade pública 

escolhida democraticamente.  

 

Figura 52: Alguns dos memes analisados por Carniel, Ruggi & Ruggi (2018) 

 

 

Figura 53: As imagens dos memes são captadas em ambiente político 

Figura 53: As imagens dos memes são captadas em ambiente político 

As conclusões do estudo foram de que os memes provocaram despersonalização, invisibilização, 

humilhação, ridicularização, objetificação e agressão à imagem pública da ex-presidente. Os autores 

avaliaram a força mobilizadora dos memes pelo número de compartilhamentos destes em determinadas 

páginas da rede social escolhida para a análise. 

Apenas por observação empírica não sistematizada, mas com base em todos os aspetos que 

investigamos nesta tese, acreditamos que Rousseff foi vítima de escolhas editoriais infelizes ao longo dos 

três anos (2014, 2015 e 2016) e, uma hipótese ousada, pouco provável de ser comprovada, mas que 

levantamos, é que muitas imagens desfiguradas que eram captadas de forma sequencial em eventos 

políticos foram disponibilizadas nos bancos de imagens e agências dos jornais e revistas brasileiras, e 

foram adquiridas pelos produtores de memes, porque são fotografias produzidas por quem tinha acesso 

aos espaços restritos da então presidente, logo credenciados, profissionais de renome. Fotógrafos 

amadores, mesmo que portando câmaras profissionais, não são permitidos em eventos oficiais de chefe 
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de estado no Brasil, conforme relato de fotojornalistas e editores, com a possibilidade de obter fotos em 

zoom com qualidade a ponto de captar cada gesto da então Presidente do Brasil. 

O certo é que as imagens falam às emoções, segundo Moisés de Lemos Martins183. Desta forma, 

as fotografias de uma personagem, em expressões retorcidas que envolvem olhos, boca, sobrancelhas, 

braços e tronco, referenciados pela estética do grotesco, “criam um discurso voraz e corrosivo, onde o 

sistema de valores é subvertido. Avesso à perfeição, à beleza e ao sublime, onde nada se salva” (Martins, 

2011, p. 188). 

O potencial construtivo ou destrutivo das intervenções sociais e culturais por meio das imagens 

pode ser imenso, quando elas corporificam uma relação viva entre os homens e suas referências, 

seus símbolos. Quando portam valores, elas sustentam os vínculos entre o homem e suas raízes 

culturais e históricas. Quando se esvaziam, trazem à tona e demonstram o esvaziamento dos 

valores de referência de uma cultura. (Baitello Jr., 2014, p. 21) 

Enquanto texto jornalístico, a notícia reivindica para si o discurso da objetividade, mas a fotografia 

em que o corpo é responsabilizado pela característica instante de emoção como valor-notícia, 

desequilibra essa relação da objetividade, mesmo contextualizada a objetividade do aparato técnico de 

captura. Para Martins (2011) a exposição pública da dor privada, seja consentida, ou feita à revelia dos 

direitos individuais, assim como o recurso frequente a formas de discurso intimistas e a estímulos de 

presentismo e comoção configuram uma espécie de exacerbação do emotivo, própria de um tempo que, 

segundo o autor, “sentimos como melancólico e que já não se destina a nenhum sentido histórico” 

(Martins, 2011, p. 106).    

A emoção, até há pouco erradicada do discurso jornalístico pelo desejo da objetividade, regressa 

agora em frenesim, numa intimação da sensibilidade exacerbada, e regressa não apenas na 

imprensa tabloide, como também na imprensa dita de referência. (…) a informação é hoje 

agitada pelo phatos, ou seja, pela intensidade, pela euforia, pela excitação e pela efervescência, 

a ponto de o jornalismo se estar a refundar como uma profissão quase irreconhecível. Ao 

discurso distante, racional, objetivo, referencial, opõe-se hoje um discurso sensível, comovido e 

efervescente, um discurso exacerbado emocionalmente. (Martins, 2011, p. 107)       

O valor-notícia instante de emoção é então um resultado do recurso que a câmara permite, ao 

flagrar gestos e expressões sequenciais, em que instantes são congelados e passam a conter significados 

intrínsecos, valorados pelo contexto da notícia e pela notoriedade da personagem. É interessante 

perceber a ligação do instante de emoção captado pela fotografia sequencial com as teorias que 

defendem que há também movimento no grotesco, no inacabado, na figuração em que o rosto se 

                                                           
183 Moisés Lemos Martins em aula de Semiótica Social, no Doutoramento em Ciências da Comunicação, em 13 de janeiro de 2017  
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descontrola. Mais uma vez, o movimento e a emoção se impõem como elementos importantes da 

figuração humana. Peter Fuss considera o grotesco como um meio de transformação de formas 

estabelecidas culturalmente, um produto da decomposição de estruturas da ordem do simbólico-cultural, 

que faz permuta e recombinações, modificando os elementos desse processo (citado em Jacobs, 2014, 

p. 70). Essa questão da decomposição de estruturas, do que não está pronto ou acabado, aliada ao 

factual do fotojornalismo, fortalece o valor do instante de emoção. O noema isto-foi do passado fotográfico 

permanece num continuum do corpo-imagem: a boca escancarada que sugere estar aberta, mas que 

em algum momento vai fechar porque boca não fica aberta para sempre; os olhos arregalados que no 

futuro vão estar fechados, porque não se sustenta movimentos assim; o corpo enviesado que vai se 

readequar. É o corpo-espetáculo em ação na imagem estática. A nossa compreensão é de que a 

fotografia expressiva ou desfigurada se apresenta como uma reinvenção do espontâneo por altura da 

transformação cultural que aconteceu nestes tempos de multimédia.  

Jay Bolter e Richard Grusin (2000), na obra Remediation understanding new media, explicam a 

forma como os novos média sempre se reconfiguram a partir de um meio já existente. Para os autores, 

todo o medium é capaz de se apropriar de técnicas, de formas, de linguagens ou de significados sociais 

de um outro medium, num processo que une aspetos positivos, para potencializar o que surgiu depois, 

mas também provocam no antigo, caso queira permanecer, mudanças e alterações. Assim, se 

observarmos os impactos da internet web 2.0 nos média tradicionais, no caso do jornal, veremos muitas 

transformações.  

Antes o jornal impresso necessitava de uma única fotografia numa reportagem, mas com a 

internet passou a ter galeria de fotos, o slideshow, onde a mesma reportagem comporta picture stories 

e amplia a narrativa visual do facto. A necessidade de um meio tão tradicional quanto o fotojornalismo 

se reinventar, se remodelar, frente aos desafios de uma audiência diluída, proporcionou que as 

linguagens e a estética também pudessem ser experimentadas e criativas. As plataformas como Flickr, 

os sites de agências de notícias, os bancos de imagens, muitas foram as inovações que desafiaram a 

fotografia de imprensa. Há ainda jornais que se utilizam de plataformas de vídeos, como o Youtube, para 

hospedarem cenas em movimento, de factos que foram reportados originalmente em textos e fotografias 

fixas. Os novos meios que surgem, que num primeiro momento ameaçam os já existentes, acabam por 

provocar alterações que precisam de estudos mais específicos, como é o caso do espontâneo do 

fotojornalismo. Sem contabilizar as páginas de jornalistas nas redes sociais, a apropriação de fotografias 

de agências por estes jornalistas independentes que possibilitam circular fotografias que estão 

disponíveis nos bancos de imagens, produzidas por fotojornalistas competentes, profissionais talentosos, 
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mas que permitem que as suas imagens sejam utilizadas em novos contextos e com fins pouco éticos, 

pois as imagens pertencem ao jornal ou revista, vão dar lucro, através de vendas para os donos das 

empresas de comunicação.  

Martine Joly (2005) fala dos aspetos dramáticos das fotografias de imprensa como fator de 

escolha dos editores. A estética da dramatização é a manifestação do discurso da emoção captada. Mas 

quando o texto não carrega nenhuma referência ao corpo do retratado nesta situação, é a ambiguidade 

da imagem que sugere ao leitor as diversas possibilidades discursivas: “a função efémera de informar 

um instante se torna durável e finita, pois passa a constituir uma espécie de memória coletiva, separada 

da atualidade que a provocou” (Joly, 2005, p. 188). 

Decerto que o espetáculo é em parte a imagem retroalimentada. Então, nesta lógica, a mágica 

do espetáculo, numa entrevista ou numa conferência de imprensa, não seria talvez um rosto ou um 

corpo muito expressivo ou desfigurado, quando o evento em si nada tem de espetacular? A imagem, 

neste corpo ou rosto desfigurado, é talvez mais espetáculo que a informação ou o texto de uma notícia 

de política ou de economia. Esse rosto em movimento, quanto mais fora de uma expressão usual, de 

um gestual natural, quanto mais dentro de uma captação que privilegie o inconsciente ótico e revele o 

que o olho não consegue perceber, quanto mais impossível de ver a olho nu, mais novidade será, mais 

espetáculo será. E se esse rosto em movimento emocional chama a atenção do leitor, lhe provoca 

sensações, torna-se facto fotográfico, então fortalece a retroalimentação, potencializa o valor da imagem, 

pois será publicada nos jornais diários e novamente publicada nas revistas e semanários, será postada 

nas redes sociais e transformada até em meme, e como bem explicou o editor Michel Filho, um veículo 

não vai isentar-se de publicar um facto fotográfico para não dececionar o leitor-assinante. É neste ponto 

que a imagem pode gerar um valor a mais no que denominamos notícia. Valor do corpo-gestual? Valor 

do rosto-emoção? 

Os sentimentos dominam a vida privada e pública, as emoções prevalecem em política, o 

divertimento e o culto do corpo são omnipresentes, as histerias coletivas: desportivas, 

evidentemente, mas também musicais, ou ainda religiosa e de consumo, elas são inúmeras. 

(Maffesoli, 2000 p. 84) 

Retomemos então a importância conceptual das figurações de corpo, na imprensa, em que o 

retratado não tem qualquer controlo sobre a estrutura que o representa. Os disparos desavisados de um 

fotojornalista geram o congelamento arbitrário de um movimento e, com isso, produzem imagens de 

estruturas corporais que saem do catálogo de poses criado ainda pela pintura. Essa estrutura contrária 

à pose é a figuração típica do discurso do espontâneo, na qual o fotografado não foi previamente 
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preparado, quando um movimento do seu corpo é congelado no tempo e no espaço, e o retratado sequer 

vai tomar conhecimento de qual figuração resultou. Na imprensa, um retratado só vê o resultado da sua 

fotografia se esta for publicada. A sua figuração pode perder-se do contexto de produção num arquivo, 

num banco de imagens, e provavelmente será usada de forma descontextualizada, pois estava na 

“gaveta” do editor, num arquivo de fotos oportunas ou oportunistas, para relembrar Becquer Casaballe 

(2002).  

Longe da “utopia da representação”, uma não-pose é a antítese da imagem-monumento. 

Entretanto é sabido que se um fotógrafo de imprensa está a captar um espontâneo de uma personagem, 

ele, o fotógrafo, sabe quando o movimento captado está fora do catálogo de poses ideais, fora do corpo 

controlado. E sabe que a não-pose também tem um significado, também terá uma estrutura corporal 

que fará sentido.  

Por ostentar a imagem que pretende dar aos outros, a pose sustenta-se na tradição pictórica do 

corpo humano, mesmo com tecnologias que a libertam. Porque a pose é inerente ao humano, e segundo 

Hans Belting, o nosso corpo convive com a pose como algo natural na representação.  

O problema da pose, que os modelos adotam diante da câmara, confirma de modo 

particularmente simples que nós, já in corpore, até na mímica e nos gestos, nos transformamos 

numa imagem, ainda antes de o disparo fotográfico fazer de nós uma imagem in effigie. (Belting, 

2014, p.140)  

A imagem do corpo é uma entidade simbólica e cultural, que representa uma pessoa de forma 

objetiva e subjetiva, com características físicas, naturais a todos os seres humanos, mas também com 

as suas características sociais evidenciadas, que diferenciam uma pessoa da outra, por questões étnicas, 

políticas, de status, psíquicas, de caráter e personalidade. Na cultura ocidental, o corpo é vetor de 

individuação, estabelece a fronteira da identidade pessoal. A igualdade do homem consigo mesmo, a 

sua identidade própria, implica a igualdade com seu corpo. Tirar-lhe ou acrescentar-lhe algo, coloca esse 

homem em posição intermediária, ambígua, rompe com fronteiras simbólicas. Se a pose é parte de um 

processo tradicional de poder em sociedades ocidentais, logo, a não-pose é parte de um processo de 

quebra de poder. Exatamente por estar fora dos códigos da encenação, ela também tem uma 

intertextualidade fora dos padrões de poder. 

Das muitas definições dos géneros do fotojornalismo, o spotnews, as features e a fotografia de 

desporto carregam características de instantâneos (fotos do instante em que os factos acontecem), com 

fundamentos no espontâneo (fotos sem simulação, sem encenação). No espontâneo, a imagem de uma 

personalidade, seja ela um político, um artista, um atleta, deve ser congelada em alguma ação em 
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andamento ou emoção, sem elaboração evidente. Barthes fala de um componente misterioso que a 

fotografia tem ao captar questões psicológicas a partir do registo do corpo. A fotografia consegue, a partir 

da figuração de corpo, evidenciar atributos da personalidade e que, por saber disso, a pessoa sente-se 

desconfortável diante da câmara. Em primeira pessoa, Barthes escreveu:  

Uma imagem - minha imagem - vai nascer: vão me fazer nascer de um indivíduo antipático ou 

de um ‘sujeito distinto’? se eu pudesse sair sobre o papel como sobre uma tela clássica, dotado 

de ar nobre, pensativo, inteligente, etc. Em suma, se eu pudesse ser ‘pintado’ (por Ticiano) ou 

‘desenhado’ (por Clouet)! No entanto, como o que eu gostaria que fosse captado é uma textura 

moral fina, e não uma mímica, e como a fotografia é pouco sutil, salvo nos grandes retratistas, 

não sei como, do interior, agir sobre minha pele. (Barthes, 1984, p. 23)  

O desconforto de posar é grande, mas pior que isso é o desconforto mental de antecipar uma 

imagem distorcida, diferente da imagem corporal social, daquela imagem que queremos divulgar e 

imortalizar (Schilder, 1999; Kamper, 2000; Belting, 2014). Para Machado (1984), diante de uma câmara 

não há realidade que permaneça intacta, pois tudo se altera, se arranja e concorre para a ordem ideal 

do monumento (imagem). Barthes ainda atentou com o facto de o obturador provocar um ruído mecânico 

quando acionado na fotografia analógica, era o momento “da verdade da foto, um momento de suspense, 

até tudo se aquietar” e o fotografado poder relaxar o corpo (Barthes, 1984, p. 30). A câmara digital, com 

mais um recurso para tornar-se desapercebida, permite reduzir ou silenciar um obturador. 

Arlindo Machado afirma que “ninguém gosta de ser surpreendido por um instantâneo, pois a 

imagem que ele nos dá sempre trai a ideia que nós fazemos de nós mesmos e que queremos passar 

adiante” (Machado, 1984, p. 51). Descendente direta de uma tradição pictórica aristocrática, de que é 

também um resquício ideológico, a pose nem sempre “se deixa compatibilizar com as facilidades 

democráticas da câmara fotográfica: ela impõe, antes, uma certa sublimação do motivo e uma espécie 

de ‘seleção natural’ dos referentes” (Machado, 1984, p. 58).  

Para os leigos, denominar um espontâneo de instantâneo, é colocar o corpo na categoria do 

instante. Sim, o corpo estava lá naquele instante do registo. Mas não significa que o instantâneo não 

sofreu encenação. Ignorar a câmara que está apontada para nós, segundo Machado, “é uma tarefa tão 

impossível quanto ignorar uma dor de dente” (Machado, 1984, p. 54). A pessoa tenta fazer-se parecer 

natural, mas se ela tiver consciência da existência de uma câmara, agirá de forma controlada. Percebe-

se isso quando câmaras de vigilância são utilizadas em ambientes para inibir atos criminosos.  

Até mesmo quando a câmara é apenas uma suposição, a ação humana modifica-se, basta 

observar as personalidades famosas que só saem às ruas disfarçadas, ou com comportamento 

controlado, porque temem os paparazzi, com os seus disparos desavisados (Machado, 1984). 
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Instantâneos não garantem que a imagem resultante nos deixará bem na fotografia e isso gera 

desconforto. Quando se está em grupo e uma pessoa resolve fazer um registo fotográfico daquele 

instante, é notório que as pessoas se ajeitam, alinham os seus cabelos, as suas roupas, mudam as suas 

expressões, pois o instantâneo é um registo do instante, mas não necessariamente é uma não-pose. 

Barthes constata que, sempre que nos sentimos olhados por uma objetiva, tudo muda. “Eu me ponho a 

‘posar’, fabrico-me instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem” 

(Barthes, 1984, p. 22). 

Essa complexidade de visualidade da fotografia de imprensa do fotojornalismo político é porque 

os espontâneos, apoiados no credível, conseguem carregar a carga normativa regulatória das emoções. 

Relembremos os estudos de Paul Ekman (2011) para problematizar a questão da manipulação da 

emoção nas escolhas editoriais do espontâneo. Ekman acredita que as emoções podem ser inibidas ou 

convincentemente simuladas. Os seus estudos concluíram que é possível descobrir mentiras e 

simulações, numa análise de face, quadro a quadro, em que os microgestos ou micro expressões, os 

movimentos faciais muito rápidos, que duram de 1/12 a 1/5 de segundo, podem ser vistos (Ekman, 

2011, p. 224). Esses microgestos são como escapamentos, segundo o autor, e podem revelar uma 

emoção que a pessoa está a tentar ocultar. Uma expressão falsa pode ser denunciada de diversas 

maneiras: em geral, é levemente assimétrica e carece de uniformidade. Nem todo o sorriso é de alegria, 

mas num sorriso genuíno de alegria, determinados músculos são acionados e o nosso cérebro consegue 

identificá-los de forma automática (Ekman, 2011, p. 228). A neuropsicofisiologia explica que o sorriso é 

uma máscara cultural, fácil de usar para ocultar sentimentos e emoções. Mas as assimetrias de uma 

face sorrindo, quando utiliza músculos outros, diferentes dos músculos usados num sorriso genuíno, 

sinalizam para um sorriso falso que pode ser identificado pelo leitor (mesmo inconscientemente, pois 

são os neurotransmissores e os nossos decodificadores biológicos naturais que vão agir no processo de 

decifração). Há sorrisos de nervoso, de tristeza, de ironia, mas que não podem ser identificados com 

precisão sem o FACS, apenas sugestionados, pois são falsos, não são de alegria, a emoção básica para 

gerar o sorriso.  

Neste aspeto, é possível levantar a hipótese de que, quando uma fotografia de um político com 

um sorriso falso é publicada, depois de uma escolha editorial, muito embora desconheça as questões 

neuropsicofisiológicas, o leitor reconhece as assimetrias de forma automática e a sua interpretação, em 

conjunto com o texto, vai considerar o sorriso falso da personagem como parte da mensagem. Há um 

reconhecimento da emoção básica instrumental para a nossa adaptação e sobrevivência em sociedade. 

E é vergonhoso para o político uma expressão que não condiz com uma emoção básica genuína.  
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Os muitos movimentos do rosto que geram dúvida ou sugerem diversos significados, ao serem 

publicados, reafirmam a ambiguidade das imagens de rostos expressivos. Anthony Giddens (2008) cita 

os estudos de Erving Goffman para o conceito de papel social, que tem origem no teatro, que são 

conceituados como expetativas definidas socialmente que uma pessoa de um determinado estatuto ou 

posição deve seguir. Giddens exemplifica um professor, cuja posição social é determinada pela 

experiência e conhecimento que lhe permitem ser um representante do saber. O seu papel social consiste 

em atuar de modo específico com os seus alunos. Espera-se desse professor um comportamento 

condizente com a sua função. Assim também os eleitores esperam a atuação dos políticos, frente ao seu 

papel social, principalmente em reuniões e eventos na presença da imprensa. Mas a atuação real, que 

fica evidente na mise en scène percebida pelos fotojornalistas, já analisada no quinto capítulo desta tese, 

acaba por interferir na captação (que é uma das etapas da edição) e nas tomadas de decisão dos 

editores.  

No exemplo da fotografia do ministro do Canadá Justin Trudeau com o presidente americano 

Donald Trump, pouco tempo após ser publicada a foto do primeiro encontro oficial na internet, os leitores 

se manifestaram sobre possíveis interpretações em seus comentários. Andrew Katz, editor da Time 

destacou no seu texto as múltiplas interpretações dos leitores:  

Isso levanta a questão: Trudeau realmente quer apertar a mão de Trump? (Seus dedos estão 

entrelaçados como se ele estivesse pensando bem, como se fosse a maior escolha que ele fará 

nessa viagem). Ele viu Trump apertar a mão do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e hesitou? 

No Twitter, as respostas sugeriam que não. "Justin Trudeau somos todos nós", diz um tweet. 

"Justin Trudeau está olhando a mão de Trump como se tivesse acabado de ler o Dossiê Russo", 

diz outro. (Katz, 2017)  

O rosto do político canadiano expressava uma mescla de duas ou mais emoções secundárias 

(desprezo? dúvida?). Na análise de Katz (2017), os leitores ironizaram a situação não só pelo contexto 

político, mas também pela personalidade de uma das personagens envolvidas, pois Katz deixa claro que 

se fosse Trudeau com Barack Obama, o episódio não teria tido o impacto que teve, como exposto no 

capítulo cinco deste estudo. Mas é inegável que a figuração do Primeiro Ministro do Canadá suscitou 

diversas tentativas de decodificação porque a sua expressão não foi resultado de uma única emoção. 

O processo do leitor, recetor de todo o conteúdo da imprensa, não é o de um agente passivo. 

Ele utiliza as mais diversas referências na leitura e interpretação, inclusive suas referências biológicas, 

muitas vezes inconscientes, de neurotransmissores em reconhecimento facial, para agregar nos 

processos conscientes da decifração e dos significados conotativos advindos da imagem. 
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Martins (2011) fala do paradigma visual como o paradigma das substâncias, das coisas e dos 

estados da coisa, como paradigma do espaço e do território:  

Os média constroem um “mundo comum”. E constroem-no sobretudo, através de relatos, o que 

significa que a sua realidade social é essencialmente discursiva. Estes atos de linguagem 

(mental, oral ou escrita), por sua vez, são construções sociais, cuja natureza simbólica se 

exprime na comunicação. (…) Os discursos mediáticos são construídos de acordo com uma 

gramática jornalística. Quero dizer, são influenciados pela sociedade que os envolve, são objeto 

de múltiplas negociações no interior de um sistema que possui regras e linguagens específicas, 

um sistema que é alvo de influências diversas de múltiplos campos sociais e que é ponto de 

partida para diferentes leituras por parte de quem os recebe. (Martins, 2011, p. 109)     

Neste fenómeno, percebemos que é possível o corpo e o rosto passarem a ter valor-notícia 

independentemente do facto por que a emoção é uma linguagem inerente ao humano. E, no paradigma 

das substâncias, a quantidade de imagens que recebemos todo o tempo mergulha-nos num mundo 

visível de partículas invisíveis que nos abalroam, não temos tempo de decifrá-las. “(...) A imagem exige 

o tempo lento e a decifração” (Baitello Jr., 2014, p. 49), por este motivo, é preciso aprofundar as 

questões da interpretação da imagem nestes exemplos de ambiguidade presente. Percebemos o corpo-

imagem em figurações muito expressivas ou desfiguradas como um signo de forte complexidade no 

interior de uma notícia, cujo tempo lento e a decifração exigem um olhar interdisciplinar e criterioso do 

leitor, muitas vezes incapacitado para perceber as armadilhas do visível.  

Esta tarefa de tempo lento, de analista da imagem, segundo Martine Joly é “precisamente a 

decifração das significações que a aparente ‘naturalidade’ das mensagens visuais implica” (Joly, 1994, 

p. 43). Para Joly, abordar a imagem sob o seu aspeto semiótico, é considerar o seu modo de produção 

de sentido, a maneira como certos fenómenos suscitam significados, ou seja, interpretações. “A tarefa 

do cientista semiótico consistirá antes em tentar ver se existem categorias de signos diferentes e se estes 

diferentes tipos de signos possuem uma especificidade e leis de organização próprias ou processos de 

significação particulares” (Joly, 1994, p. 28). Para a autora, uma imagem mobiliza inevitavelmente o 

consciente e o inconsciente de um leitor ou espectador, e para analisar uma imagem é preciso colocar-

se do lado da receção, sem tentar encontrar uma mensagem pré-existente, pois a intenção de um autor 

nem sempre tem êxito. Uma análise precisa de compreender as significações em determinadas 

circunstâncias em que esta imagem é lida, por quem é lida, onde está inserida.   

O corpo-imagem precisa de uma múltipla compreensão, para que possamos mapear possíveis 

significados quando é publicado. Biondi (2013) procurou observar os modos efetivos de expressão do 

corpo dos sujeitos fotografados, que são organizados pelo fotojornalismo como modelos visuais que 
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estabelecem parâmetros de apreensões e interações. A autora estudou o corpo sujeitado em situações 

de sofrimento e o seu objeto de estudo era perceber a complexidade do processo de visualidade, quer 

dizer, sob quais modos são colocados aqueles que estão sujeitados à violência e à dor. Neste trabalho, 

estamos também em busca de perceber a complexidade do processo de visualidade daqueles que 

representam o poder político. Algumas personagens políticas são alvos do foco constante da imprensa 

e, muitas vezes, passam por diversas fases na construção da sua imagem pública, a partir de factos do 

quotidiano. E em diversas situações, um conjunto de fotografias ajuda a fortalecer tal imagem. 

Não temos, sequer, ferramentas para interpretar algumas imagens. Pepe Baeza fala da 

constante manipulação das imagens e de como o leitor está despreparado para elas:  

A força da manipulação não é apenas nossa falta de tempo, mas também a falta de ferramentas 

para responder às perguntas essenciais: quem está colocando essa imagem diante de mim? 

Para que ele faz isso? Como ele está fazendo isso? Qual o significado que essa pessoa quer me 

dar e o que eu posso obter além dessas intenções? Quanto mais vezes descobrirmos algo com 

essas perguntas, mais rápido aprenderemos a perguntar e a resolvê-las. A partir daqui, se ainda 

não havia começado, o prazer estético permanece em seu sentido mais pleno. (…) o que há em 

uma determinada imagem que nos permite lê-la dessa ou daquela maneira? É o que chamamos 

de análise fenomenológica, a análise da imagem-objeto concreta que temos diante de nossos 

olhos, em um nível complementar ao de seu uso e contexto. (Baeza, 2007, p. 173) 

Na comunicação interpessoal, o corpo é medium, com os seus gestos e expressões, mas na 

comunicação social, o corpo-imagem carrega os significados culturais vinculados à pose e não-pose (e 

ao poder ou retirada do poder). Na dimensão cultural e estética, a desfiguração remete ao grotesco. Na 

dimensão psicológica, há uma relação da pessoa com o seu próprio corpo e com o corpo do outro, 

quando se trata da imagem corporal social, segundo Schilder (1999) e por isso a pessoa reconhece fotos 

muito expressivas ou desfiguradas como algo anormal, inusitado e até depreciativo. Na dimensão 

antropológica, esse corpo-imagem é a aparência do monumento, que vence a morte e torna o ausente 

presente (Kamper, 2000; Debray, 1993). Logo, uma imagem publicada pela imprensa, que vai ser 

guardada em arquivos públicos, que vai ser fonte histórica, numa situação emotiva, expressiva ou 

desfigurada, pode perenizar uma personagem exatamente pelo inusitado do que foi congelado do seu 

corpo e do seu rosto.  

Entre as pesquisas que se propõem a analisar imagens, encontramos três grandes categorias, 

segundo Coutinho (2014): as que analisam imagens como documentos, registos de uma determinada 

realidade; as que analisam imagens como narrativas, com os seus múltiplos significados; e há ainda as 

que defendem a necessidade de realizar exercícios do ver, com o apoio teórico de autores como Martin-

Barbero e Rey. Este estudo pode ser enquadrado nas três categorias. Esperamos que esta tese, mesmo 
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que não consiga dotar o leitor comum de ferramentas para uma melhor decodificação dos espontâneos, 

dê a professores de disciplinas da área de Comunicação Social instrumentos para o exercício de 

formação cidadã de gerações de fotojornalistas.  

Destacamos ainda, para finalizar este último capítulo, que muitas fotografias de imprensa têm o 

valor de documento, como bem destaca Eco (1985) e a sua observação sobre a marcha comunicativa 

de uma imagem, que procuramos contextualizar e exemplificar ao longo dos capítulos três e quatro deste 

estudo. Com os textos que as acompanham, as fotografias de imprensa possuem duas narrativas, a do 

facto, objetivamente narrado, e a da foto, esta não necessariamente objetiva, mas implícita, conotativa, 

que segue, no caso dos espontâneos, numa marcha comunicativa paralela, que suscita, portanto, um 

espaço sempre frutífero para a emergência de outras análises semióticas que coloquem em xeque o 

campo conceptual fechado do discurso sobre o espontâneo na editoria política, tal como nos propusemos 

fazer ao longo desse último capítulo, focando no caso da newsmagazine Visão.  
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Considerações finais 
 

m espontâneo é sempre a ideia de uma não-pose, uma comunicação mais eficiente do que 

a pose, quando se equaciona a decodificação da mensagem pela associação cultural da 

pose com o encenado. Afinal, se não é uma encenação e é supostamente mais natural, 

entra-se na mítica do simbólico fotográfico, de que a câmara captou um corpo que esteve diante dela 

sem nenhuma manipulação. Entretanto, como evidenciado com exemplos das figurações de corpo da 

personagem política Marcelo Rebelo de Sousa, publicadas na revista Visão, analisadas no sexto capítulo 

desta tese, um espontâneo publicado pode ser um elemento ambíguo, distante de uma interpretação 

baseada na simplicidade, característica apregoada como importante pela teoria dos valores-notícia, que 

problematizamos no capítulo quatro, com ênfase nos autores consultados neste estudo (Ramírez, 1997; 

Wolf, 1999; Sousa, 2001; Traquina, 2002; Mcquail, 2003; Kheirabadi & Keshvardoost, 2014).  

Algumas das figurações de corpo que utilizamos para ilustrar as nossas observações acerca dos 

processos editoriais do espontâneo, no contexto da notícia política, conseguem atuar de forma 

independente no contexto, e são capazes de confundir o leitor, exigir uma decifração que elenca 

elementos da cultura, da estética, da neurofisiologia, da psicologia social, da regulação sócio-normativa 

das emoções e de um conhecimento técnico da produção fotográfica sequencial, que nem sempre o 

leitor mediano dispõe para compreender o papel daquela imagem-corpo publicada no enunciado.  

 As respostas do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ao recordar-se do período de captura das 

imagens de suas figurações, algumas anteriores ao ano das publicações, algumas em contexto diferente 

aos factos vinculados, também colabora e evidencia os processos editoriais de uso do espontâneo de 

arquivo, reposicionados e fora de contexto, disponíveis ao uso que melhor convém ao veículo ou aos 

editores.  

 O espontâneo, ou o corpo-imagem em não-pose, foi a figuração mais utilizada pela editoria 

política da newsmagazine escolhida no estudo empírico sistematizado para esta tese, e como laboratório 

experimental, comprovou-se que o estilo de fotografia efetuada sem que o retratado tenha sido preparado 

U 
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ou avisado da captação da sua imagem prevaleceu como opção editorial nos três períodos analisados, 

pois as amostras demonstraram a publicação de 82% de espontâneos políticos em 1998, 79% em 2008; 

e 65% em 2018. A pose, embora utilizada sempre em menor escala na editoria política da revista, 

apontou um crescimento ao longo dos períodos analisados (18%, 21% e 35%, respetivamente), e em 

2018 foi possível perceber uma maior preocupação editorial em preservar a dignidade do retratado, pois 

das 273 figurações coletadas naquele ano, 96 eram poses e 144 eram espontâneos naturais, um total 

de 88% da amostra em tipologias que reduzem ambiguidades e polissemias, e diminuem a possibilidade 

de o retratado ser julgado nas suas expressões e gestuais, pelo leitor, no contexto do relato noticioso.  

É preciso atentar que o discurso do espontâneo, fortalecido ao longo de quase 90 anos, foi 

aquele que deu ao fotojornalismo a credibilidade para apresentar ao mundo fotos emblemáticas, 

importantes documentos históricos, na marcha comunicativa intrínseca às fotografias únicas, que 

conseguem alterar a forma como a humanidade vê um facto (Eco, 1985). A não contestação desse 

discurso, na nossa compreensão, tem algumas explicações. A primeira delas e a mais importante, é 

contextualizar e reconhecer as inegáveis sagacidade e genialidade de fotojornalistas como Erich Salomon 

e Henri Cartier-Bresson. E também o quanto as fotografias deles eram de uma estética e de uma 

informação que só enriqueciam o fotojornalismo. O rompimento com a encenação da pose na editoria 

política, a que Salomon deu início, é digno de respeito. O seu nome e a sua obra devem sempre figurar 

nos livros de fotojornalismo, pois, como profissional, ele era um vanguardista, e as suas fotos 

demarcaram uma reinvenção da informação visual sobre personalidades públicas. Mas o facto de 

Salomon nunca ter cruzado a linha ténue que demarca a dignidade do outro na retratação da imagem-

corpo como um traço de personalidade, é o que torna o seu legado sempre atual. Já Cartier-Bresson, 

com o seu disparo mágico, fruto de uma escolha que condensava num momento decisivo o 

congelamento de um instante, materializado num quadro perfeito, conseguiu reunir arte e informação 

numa mesma imagem, e o fotojornalismo passou a figurar nas galerias e museus, encantando o mundo.    

Os dois fotojornalistas, portadores de um olhar sensível e criativo, eram profissionais que nunca 

criaram imagens falsas ou figurações depreciativas de ninguém. Ambos foram exaustivamente exaltados 

pela obra que produziram e conseguiram demarcar o espaço importante que o espontâneo ocupa na 

fotografia factual. Há muitos estudos sobre o reconhecimento estético e pioneiro da obra desses dois 

profissionais de imprensa. No nosso referencial teórico destacamos autores como Ezickson (1938), 

Machado (1984), Freund (1993), Sousa (2000b e 2002), Baeza (2007), Rouillé (2009), Fontcuberta 

(2010, 2012) e Assouline (2012), apenas para citar alguns dos muitos estudiosos que, de alguma forma, 

teorizaram sobre o fotojornalismo e referenciaram Salomon e Cartier-Bresson pelo legado que deixaram. 
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A fotografia sem a pose e o fotojornalismo pós criação de um estilo que condensa num instante congelado 

a essência do acontecimento são, sem dúvida, o que funda a fotografia de imprensa moderna.  

Foi esse respeito e admiração aos dois maiores profissionais que publicizaram o momento 

decisivo, a fotografia singular, que, provavelmente, limitou estudos mais críticos sobre o fenómeno das 

figurações de corpo e a desconstrução do discurso da perícia e da técnica no espontâneo. Mas foi 

exatamente por respeitar o legado desses dois profissionais que sentimos a necessidade de aprofundar 

um estudo sobre a foto única. E ainda pelo facto de ter sido fotojornalista freelancer e vivenciar as 

alterações tecnológicas, por ter operado câmaras totalmente manuais e percebido depois as facilidades 

do motor drive e, por fim, ter ministrado aulas já com câmaras digitais de grande capacidade de captação 

sequencial e armazenamento de imagens, que pude dispor de ferramentas empíricas para iniciar essa 

investigação e intuitivamente buscar um referencial teórico que parecia pouco óbvio no quadro disciplinar 

em que o espontâneo do fotojornalismo político estava envolvido.  

O segundo fator que contribuiu para a falta de contestação da manutenção do discurso do 

espontâneo, no nosso entendimento, é que mesmo com as alterações tecnológicas que permitiram a 

prática da fotografia sequencial e modificaram a forma original de captação do flagrante, a mítica da foto 

única sustentava a publicação de uma imagem singular, não pela captação, mas pelo conteúdo, e essa 

publicação não possibilitava questionar os processos editoriais, exatamente pela existência do discurso 

vigente. Não era claro, para os leigos, que existia uma prática quotidiana e usual no processo de congelar 

corpos emotivos ou desarranjados. Não era evidente para o público, a possibilidade dos profissionais de 

imprensa de escolher um, entre diversos flagrantes, e qualquer uma das imagens escolhidas seria 

publicada como uma foto única. Além disso, o flagrante, que responsabiliza o corpo do outro por estar 

da forma em que foi captado e ser publicado numa notícia da editoria política, sustenta a isenção e a 

objetividade, e não questiona as ideologias profissionais nos processos decisórios, ao escolher figurações 

de corpo comprometedoras para o retratado.   

Na cobertura fotojornalística da editoria de política, centrada no gestual e na expressão da 

personagem, quando o obturador em disparos sequenciais capta todos os movimentos do corpo e do 

rosto, inclusive aqueles que acontecem no período intermediário de uma emoção para outra, que 

acompanha uma fala, ou de uma posição corporal para outra, num continuum do movimento que 

denominamos de espontâneos de gestos não-concretizados, acaba por produzir novas figurações de 

corpo. De tais figurações não só a imprensa se apropria, utilizando-as, muitas vezes, num novo contexto, 

mas é evidente que também os novos produtores do conteúdo político que circula nas redes sociais, com 

repercussão ainda sem nenhum dado do quanto isso afeta, do ponto de vista das subjetividades, a 
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capacidade de alterar os modos de apreensão da política na esfera pública de uma sociedade. Os gestos 

não-concretizados que captam a face e o corpo em situações desarranjadas, desengonçadas, idiotizadas 

e grotescas criam um discurso que, por repetição, fortalece estereótipos, burila o imaginário popular 

sobre tais personagens, como foi demonstrado no estudo sobre os memes da Dilma Rousseff. Esses 

memes foram utilizados por grupos de oposição, numa nova forma de fazer política em redes sociais, 

com produção de conteúdo sem qualquer preparo ético, visto que tais grupos se apropriam de imagens 

captadas em ambientes de acesso restrito, logo, fotografias produzidas por aqueles que têm legitimidade 

para operar os equipamentos ultra sofisticados dos jornais diários e das agências de notícias, de acordo 

com os relatos que colhemos nas entrevistas de fotojornalistas profissionais de renome, que admitem a 

necessidade de controlo de segurança nos ambientes onde discursam os chefes de estado.  

Percebemos como de fundamental relevância a produção de mais pesquisas sobre essas 

apropriações de imagens da imprensa, por produtores de conteúdo com forte oposição às personagens 

que, nos memes, têm a sua figuração reposicionada em novos contextos, para esclarecer questões 

deontológicas e éticas do uso da imagem de personagens públicas captadas em coberturas da imprensa 

credenciada. No caso do Brasil, as fotografias de Dilma Rousseff – a única mulher brasileira que ocupou 

o maior cargo executivo da nação – merecem ter um estudo que analise como as imagens de uma 

imprensa credenciada conseguiram articular uma nova imagem da ex-presidente, agredindo-a de forma 

simbólica e contribuindo para a sua destituição do cargo. A personagem política foi retratada inúmeras 

vezes numa situação que ajudou a preparar, segundo estudiosos e jornalistas, um golpe contra a 

democracia, orquestrado pelos poderes económicos e políticos que interferem na esfera pública (Carniel, 

Ruggi & Ruggi, 2018).   

Os exemplos analisados no capítulo seis também permitem perceber que os fotógrafos e os 

editores escolhem uma determinada fotografia de um político porque acreditam que os sinais corporais 

registados pela câmara vão transmitir determinadas mensagens aos leitores. O espontâneo expressivo 

foi a categoria que identificámos e conceituámos neste estudo, como aquela que possui mais 

ambiguidade, e demonstrou ser a mais utilizada pela prática de tirar da “gaveta” uma figuração emotiva 

ou disforme, que foi captada num outro contexto, para compor uma nova notícia, uma estória, um relato, 

objetivo na escrita, porém subjetivo na imagem, que não interpela, em momento algum, o 

profissionalismo dos envolvidos nessas tomadas de decisão.  

A interpretação de um rosto expressivo sugere a existência de relações de identidade, de 

equivalência, de dedução, de indução ou de inferência do leitor com a imagem. O fator ambiguidade, 

característica da polissemia da imagem, é ampliado, pois no caso das imagens de expressões advindas 
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dos gestos e das emoções, há ainda a polissemia de muitos estados emocionais que são registados. A 

imagem de uma autoridade política em figuração expressiva ou desfigurada não é uma fotografia 

ilustrativa. Ela contém elementos que acionam mecanismos de ordem biológica, sócio regulatórias e 

culturais, nos seus processos de decodificação, que desencadeiam julgamentos no leitor, capazes de 

alterar e ampliar o valor-notícia original do facto, possibilita subjetividades no contexto noticioso, conforme 

problematizámos e exemplificámos nos capítulos dois e seis deste estudo. 

A teoria do espontâneo fala de um momento único, um flagrante. Então sugere uma ação ou 

reação durante uma cobertura fotográfica em um determinado contexto. Mas o estudo apontou que, em 

algumas reportagens que são acompanhadas de fotos espontâneas expressivas, as imagens não tinham 

sido produzidas num evento relacionado ao facto noticiado. Não havia um evento para gerar tal cobertura. 

As imagens publicadas apresentavam o corpo da personagem durante uma ação ou reação, mas a 

reportagem era “de gabinete”. As fotos, teoricamente, seriam apenas “ilustrativas” da personagem 

citada, eram imagens de arquivo, entretanto esse detalhe editorial não fica claro, não há nem mesmo 

uma informação que faça referência a que essas fotografias ilustrativas, por exemplo, pertenciam ao 

arquivo da revista Visão, conforme analisamos no capítulo seis. Como não foram espontâneos produzidos 

num evento diretamente relacionado ao facto, não são espontâneos factuais. São espontâneos “de 

gaveta”, um aspeto que não encontramos na teoria consultada para essa investigação.  

De acordo com autores da teoria da fotografia de imprensa (Machado, 1984; Sousa, 2000b, 

2002; Traquina, 2002; Baeza, 2007), o espontâneo (sem diferenciar se é ilustrativo ou não) é a base da 

fotografia factual. Mas espontâneos guardados em arquivo, usados de forma descontextualiza, podem 

ser a base do fotojornalismo factual?  

Fruto muitas vezes de um processo editorial simplista e sensacionalista, que originou e 

naturalizou o espontâneo desfigurado ou a figuração expressiva, fundamentados no instante de emoção, 

essa prática comum de utilização de espontâneos de gavetas, pelas facilidades da captação sequencial, 

evidencia o crescimento da fake image, que vende jornal, movimenta as redes sociais e revaloriza o 

fotojornalismo diante da profusão de imagens geradas com os novos média. Entretanto, este espontâneo 

não é uma fotografia capaz de preencher as notícias com valores relevantes para uma democracia. 

Muitas vezes a natureza dessas escolhas editoriais está repleta de intenções antidemocráticas e 

prejudicam a imagem de um político sem que ele possa se defender, pois o corpo dele esteve mesmo 

daquela forma captada, mesmo que por 1/1000 avos de segundo.  
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Não se deve mostrar, não importa o quê a não importa quem e que, no que diz respeito à 

imagem, mas também a todo o percurso educativo, é preciso fazer as escolhas que resultam do 

bom senso e do sentido de responsabilidades. (Joly, 2005, p. 119) 

Ficou evidente nos relatos dos entrevistados para esta tese, os fotojornalistas Orlando Brito, 

Michel Filho, Rogério Reis e Fernando Negreira, e pela pesquisa documental nas páginas das empresas 

produtoras de equipamentos, que as máquinas fotográficas da atualidade conseguem capturar tudo, 

conseguem congelar um corpo em todas as suas posições, seus microgestos, suas micro expressões. 

Os fotojornalistas são especialistas no uso da câmara, dominam a tecnologia. Os editores são 

especialistas na construção de significados, sabem o valor-notícia que uma imagem deve destacar na 

informação, no uso de cada palavra do título e da legenda e que tipo de interconexão esses elementos 

da notícia vão desencadear ao atuarem em conjunto. Os veículos publicam o espontâneo expressivo e 

desfigurado porque o corpo do retratado torna-se o responsável pela mensagem que emite e porque o 

estilo de imagem contém o álibi do flagrante. Esse processo editorial existe e ficou evidente neste estudo. 

Mas este é um processo quase invisível no contexto da foto única e tornou-se naturalizado.  

Defendemos, com base nestes argumentos e nos exemplos que demonstramos ao longo desta 

tese, que a imagem publicada de um gesto não-concretizado é uma comunicação baseada no valor-

notícia instante de emoção, resultado de um estado facial ou corporal expressivo, composto por um 

conjunto de micro expressões, microgestos ou sinais corporais que serão decodificados pelo leitor. Este, 

que nem sempre tem a certeza do significado correto do gesto ou da expressão, toma como referência 

a memória sobre o seu próprio corpo e os seus estados emocionais.  

Devemos encarar a imagem não só como um produto de um dado meio, seja ele a fotografia, a 

pintura ou o vídeo, mas também como um produto de nós próprios, porque geramos imagens 

nossas (sonhos, imaginações, perceções pessoais) que confrontamos com outras imagens do 

mundo visível. (Belting, 2014, p. 10) 

Mas decerto que uma comunicação icónica, com base numa representação emocional, é um 

código, cuja linguagem exige tentativas de decodificação diante do contexto das notícias. As figurações 

expressivas atuam em comunicação instantânea com o leitor, com a referência que ele tem de si próprio 

relacionando-as com as expressões faciais e os gestos que se destacam na figuração do retratado. Logo, 

analisar a interpretação das emoções deveria ser parte de qualquer fenómeno que envolve processos 

editoriais do espontâneo no fotojornalismo. E o campo de pesquisa nessa área, provavelmente, é vasto 

e necessita de um aprofundamento, principalmente em veículos brasileiros e estadunidenses.  
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O fotojornalismo factual sustenta-se no espontâneo, mas os relatos dos entrevistados para esta 

tese, sistematizados e analisados, deixam evidente as mudanças que a utilização do motor drive operou 

na captação da fotografia sequencial do sistema analógico e nos processos de escolha e tomada de 

decisão na etapa de pré-edição do sistema digital. A análise das entrevistas realizadas para este estudo 

surpreendeu-nos. Alguns fotojornalistas foram extremamente parcimoniosos nas suas respostas, tiveram 

dificuldade em se comprometer em responder a questões que, de alguma forma, transitam pela linha 

ténue entre a ética e a prática. Outros, de forma bem diversa, assumiram que questões subjetivas 

interferem na produção do trabalho que desempenham, e que a atividade política é muito desafiadora, 

exatamente por lidar com autoridades, com representantes do poder e com a verdadeira “face” do 

político nos bastidores das coberturas fotográficas.  

As pessoas raramente têm oportunidade de falar abertamente e de maneira sistematizada sobre 

suas experiências, opiniões e perceções e tendem a ser cooperativas com entrevistadores 

informados e perspicazes, se perceberem que as perguntas são bem fundamentadas, 

desafiadoras, inteligentes e oferecem a possibilidade de refletir sobre o assunto. (Duarte, 2014, 

p. 70) 

Dois dos nossos entrevistados, um com 70 anos e outro com 59 anos de idade, ambos com 

muita experiência profissional, que transitaram e ainda transitam entre fotografar e editar, pois atuam 

nas duas frentes, foram muito generosos ao relatarem as suas perceções mais íntimas sobre o fazer 

fotojornalístico na editoria política e reconheceram que nunca tinham analisado as suas práticas na 

fotografia sob o aspeto da estética do grotesco, nem questionaram a desconstrução do discurso do 

espontâneo na rotina profissional.  

Quem, melhor do que um fotógrafo de imprensa, está qualificado para operar as regras do 

espontâneo, quando tem, estrategicamente, um aparato tecnológico que permite paralisar rosto e corpo 

e captá-lo em todos os seus movimentos? Quem, melhor do que um editor, está qualificado para escolher 

uma imagem expressiva ou desfigurada de um político e publicá-la no contexto que acredite fazer sentido?  

As questões profissionais subjetivas que envolvem a rotina produtiva e interferem na produção 

do espontâneo, compiladas, relatadas e analisadas no capítulo cinco, a partir das falas dos profissionais 

Orlando Brito, com mais de cinco décadas de atuação na editoria de política, um ícone do fotojornalismo 

político no Brasil, e Michel Filho, um editor de política que conviveu num cenário como Brasília, num 

jornal de grande influência política e social, foram de grande relevância para este estudo. Sentimos a 

obrigação de produzir o capítulo cinco com muitos detalhes da cobertura política, com os muitos relatos 
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na íntegra, para demonstrar as dificuldades, desafios, perceções, subjetividades, julgamentos e 

superações destes profissionais.  

O fotojornalista faz uma primeira edição e o editor classifica, ordena e publica uma imagem do 

corpo de uma autoridade política excessivamente emocionada ou fora da normalidade gestual, ou ainda 

desfigurada, e o discurso do espontâneo sugere que foi sorte do fotógrafo ou obra do acaso, mas os 

exemplos selecionados para a análise e a resposta da personagem Marcelo Rebelo de Sousa fazem 

perceber que nada é ao acaso. Cada figuração de corpo tem um propósito na notícia. Cada escolha de 

figuração passa por um julgamento anterior, por uma tomada de decisão no processo editorial. 

A análise da revista Visão, que, conforme relatado no estudo empírico sistematizado, revelou a 

utilização de 11 imagens desfiguradas e 106 imagens emotivas num universo de 1.590 figurações 

coletadas, nos pareceu um uso parcimonioso do corpo-imagem dos políticos, porém só um estudo 

comparado entre veículos portugueses vai poder demonstrar se estas considerações são pertinentes. 

Acreditamos que estudos comparativos entre newsmagazines internacionais também podem esclarecer 

a influência das agências de notícias na criação dos estereótipos políticos a nível mundial.  

As análises permitem-nos afirmar que as fotografias de imprensa atualmente decorrem de 

processos decisórios do fotógrafo, desde a captação (ângulo de tomada, enquadramento, perspetiva, 

velocidade de obturação, escolha por imagens sequenciais, etc.), mais do que dos processos decisórios 

do editor, pois as alterações do digital estabeleceram novos papéis para estes profissionais. O editor está 

envolvido com tantas questões nas etapas de gerenciamento de imagens e com a pós-produção, que as 

tomadas de decisão iniciais do fotógrafo aliviam a quantidade de tarefas do editor. Por anos a teoria do 

jornalismo vinculou uma imagem publicada numa notícia como algo complementar ao texto, mas sempre 

como algo secundário. Por isso a legenda sempre teve um papel muito importante nos jornais. A legenda 

era considerada um farol, um guia na interpretação do leitor (Sousa, 2001). Mas o que os estudos mais 

recentes vêm demonstrando é que a imagem tem uma influência para além da legenda. E, na análise 

do nosso inventário, em várias fotos analisadas, não encontramos sequer legenda.  

Diante da importância do fotojornalista nos processos editoriais, é relevante lembrar que nada é 

aleatório nestas escolhas profissionais. São as decisões de captação, e isso inclui o uso sistemático da 

fotografia sequencial, que compõem o processo editorial e formam o discurso jornalístico, que 

colaboram, e muito, para a construção de uma imagem pública sobre pessoas que representam o poder 

e o sucesso.  

A questão das imagens dilui as fronteiras que separam as épocas e as culturas umas das outras, 

porque só para além de tais fronteiras se encontram as respostas adequadas. A marca histórica 



Uma visão sócio semiótica do espontâneo no fotojornalismo político 

313 
 

das imagens lê-se nos meios e nas técnicas com que surgem cada época e, no entanto, são 

produzidas e geradas por temas tão intemporais como morte, corpo e tempo. Destinam-se a 

simbolizar e a representar a experiência de mundo, de modo que sob as mesmas pesa o 

condicionalismo da repetição. Mas através das suas incontáveis transformações, a produção de 

imagens exprime ainda as cambiantes experiências do corpo, pelo que a história cultural da 

imagem se espelha na análoga história cultural do corpo. (Belting, 2014, p. 37) 

Decerto que o uso do espontâneo na editoria de política e a manutenção de um discurso que 

vincula o corpo-imagem ao acaso é uma estratégia do fotojornalismo, principalmente quando as forças 

poderosas que controlam a política são como um octapoda, um polvo com os seus tentáculos a 

emaranharem-se nas redações e a interferirem na liberdade de expressão. Os poderes económicos, 

vinculados aos poderes políticos, limitam a atuação de jornalistas sérios, que muitas vezes burlam o 

sistema através da publicação de fotografias que sugestionam uma verdade que não está literalmente 

inscrita nas notícias. Os profissionais que mais se expuseram nas entrevistas deixaram claro que a 

máquina fotográfica é a única arma para quebrar a imagem blindada dos políticos em eventos que são 

pseudoacontecimentos, espetaculares, com o intuito de demonstrar governabilidade eficiente. Mas ficou 

evidente, pelos relatos colhidos, que os fotojornalistas têm as suas convicções pessoais e que estas 

acabam por interferir no tipo de foto que produzem ou escolhem. Também ficou evidente que as 

empresas de comunicação dispõem das fotografias produzidas pelos seus profissionais e estas podem 

ser adquiridas nas agências e bancos de imagens dos veículos e que foge da responsabilidade do 

fotojornalista o uso das imagens que ele produz.  

A estratégia que possibilita que fotojornalistas e editores manipulem a imagem de políticos, capaz 

de provocar na sociedade uma alteração na forma de ver a autoridade que as representa, pode ser uma 

arma poderosa da legitimidade jornalística. Mas também pode prejudicar a pessoa que está por detrás 

da personagem política, interferir na sua vida privada, ou até mesmo mudar o destino dessa autoridade 

e ajudar a alterar o percurso da democracia.  

Segundo Kress (2010), as práticas de comunicação são moldadas por fatores de mercado, 

económicos e sociais, e no caso do espontâneo sequencial, acreditamos que se molda também por um 

fator tecnológico, visto que a tecnologia permite a captação fracionada de cada movimento de corpo do 

sujeito retratado. Então se é um recurso tecnológico, automático, que produz espontâneos, e quando o 

corpo do sujeito retratado pode ser usado contra ele mesmo, depreciando-o, reduzindo a sua autoridade, 

retirando-lhe significativamente questões simbólicas associadas à sua imagem corporal social (Schilder, 

1999, p. 11), tal prática, usada de forma generalizada, torna-se um discurso.  
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Esta investigação tornou evidente que a imprensa, quando escolhe uma fotografia com uma 

determinada pose ou com uma não-pose, está de alguma forma, a dar ou a retirar o poder do sujeito 

fotografado, pela figuração de corpo em que ele foi publicado. Também ela, a imprensa, ao usar a 

fotografia sequencial, um recurso que todas as câmaras atuais permitem fazer, mas ao responsabilizar 

a técnica, a perícia ou o acaso, ao facto de aquele corpo ter sido flagrado daquela forma, ela, a imprensa, 

estabelece um discurso externo que responsabiliza o corpo do entrevistado, mas naturaliza um discurso 

interno, possível a todos os foto-repórteres que têm câmaras capazes e impõe sobre o retratado uma 

situação de não ter a decisão sobre o seu corpo captado em emoção excessiva, que é capaz de produzir 

uma resposta não-verbal associada à sua imagem pública.  

Esse recurso discursivo e tecnológico dos fotojornalistas representa um regime de poder, 

teorizado em Pierre Bourdieu (1989), quando o autor explica a existência de estruturas que permitem 

manipulação do poder. O conhecimento e o uso da tecnologia, da fotografia sequencial, da captação do 

gesto não-concretizado, estabelece a existência de um regime de poder. Desde a criação do motor drive 

até à utilização do cartão de memória que grava a sequência de frames de um corpo por tempo 

indeterminado, os processos de captação do corpo-imagem facilitaram e fortaleceram o discurso do 

espontâneo. Muitas personagens são assim retratadas. Os veículos costumam publicar fotos nesse estilo. 

Criou-se um modus operandi. Sabemos que conhecimento é poder, que tecnologia é poder e que a 

imprensa tem poder (Giddens, 2008). Pierre Bourdieu escreveu o quanto é importante descobrir onde o 

poder se deixa ver menos. Não que ele seja menor. Há tipos de poderes que parecem nem existir ou 

nem exercer pressão sobre outras coisas. O discurso do espontâneo e a prática da publicação dos 

espontâneos expressivos e desfigurados (de gaveta, principalmente), atuam com esse tipo de poder. É 

um poder ignorado. Um poder simbólico, pouco reconhecido, quase invisível, “o qual só pode ser 

exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem” (Bourdieu, 1989, p. 8). Esse sistema simbólico estabelecido (Bourdieu, 1989, p. 16), cria no 

campo das disputas políticas, um discurso da foto única, que consegue desarticular o texto escrito da 

fala não-verbal do corpo-imagem. O sistema que permite publicar o corpo-imagem desfigurado ou 

emocionalmente alterado, que, segundo Goleman (2011) vincula o retratado a um julgamento de sua 

competência, desconecta a ação do corpo figurado ao texto escrito. O político do pseudoacontecimento 

também dá uma pseudoresposta no texto, mas com o seu corpo-imagem, que fala ou grita, conforme a 

sua figuração. No contexto de Bourdieu (1989), a imprensa e esse regime estabelecido permitem 

violências simbólicas, que, acreditamos, personagens como a Dilma Rousseff, a Hillary Clinton, a Ângela 

Merkel, entre outras, mulheres e também homens, estão sujeitadas a este regime, e, enquanto atividade 
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legitimada, o campo deontológico necessita de resguardo e revisão com relação a este aspeto teórico. 

No campo da arena política é louvável a criatividade fotojornalística, porém, como equacionar a 

responsabilidade social do profissional diante desse dilema de manutenção de um discurso 

fundamentado em práticas questionáveis?  

Se “dissimular é fingir não ter o que se tem” (Baudrillard, 1991, p. 9), o fotojornalismo finge que 

não tem o controlo sobre o corpo do retratado. Dissimula a prática com a tradição da técnica e da perícia. 

Ou atribui ao acaso uma captação sequencial. Mas só quem trabalha com uma câmara profissional 

numa cobertura fotojornalística sabe o quanto a imagem de um sujeito político em movimento está sob 

o seu domínio. O espontâneo atual, então, não é uma realidade, mas uma simulação, um discurso que 

se mantém real, pois existe na teoria, sustentado por uma tradição, mas que hoje ocorre sem a perícia 

e o talento do fotógrafo e sim graças às possibilidades da tecnologia. É uma simulação (Baudrillard, 

1991), pois diante de todas as possibilidades de divulgação da imagem social do outro, geradas em 

obturações contínuas, o editor escolhe muitas vezes um gesto não-concretizado. O sujeito não parou a 

sua fala ao meio, fez uma cara emocionada, ou distorcida, e continuou a falar. Ele não posou e 

concretizou a expressão. O editor escolhe uma figuração captada de forma aleatória, que se vai adequar 

ao contexto de uma notícia qualquer, no melhor momento que o editor escolher, porque na sua “gaveta” 

há diversas opções de imagens captadas frame a frame da personagem. O corpo, que foi paralisado em 

diversas figurações, vai passar por um processo de seleção editorial para que o significado da sua 

figuração possa, através dos códigos intrínsecos, comunicar o que fotojornalista e o editor acreditam que 

vai funcionar como a linguagem não-verbal ideal da personagem naquele contexto. 

Charaudeau diz que todo discurso informativo tem uma relação com saber e poder devido à 

autoridade que o saber confere. “Informar é possuir um saber que o outro ignora” (Charaudeau, 2009, 

p. 63), no caso dos média, além de deter o saber, a imprensa tem a aptidão para tal, o que inclui 

profissionais e aparato tecnológico, e está legitimada para transmitir esse saber. Logo, para o autor, os 

média detêm boa parte do poder social para informar e por informar. 

Bourdieu (2003) fala da luta pelo sentido, em que um texto diz uma coisa, mas a foto quer dizer 

outra (um duelo de linguagens), e também da conceção do simbólico como um campo de batalha 

(Bourdieu, 1989). O simbólico poder de uso da figuração grotesca, o simbólico poder de manipular a 

resposta não-verbal através da emoção do retratado, de utilizar-se do seu próprio corpo para emitir uma 

opinião subjetiva e interferir no julgamento do leitor sobre a personagem e sobre a narrativa noticiosa. O 

saber que torna dominantes (os políticos) em dominados. O dominado não sabe operar as câmaras, não 

sabe quais serão os processos decisórios da edição sobre o destino que a sua figuração captada terá, 
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tampouco conhece as figurações de seu corpo, captadas pelo obturador. O dominante foi dominado pelo 

regime de poder, e mais, dominado permanece pois não há na teoria alguma chance de contestação do 

uso do seu gesto não-concretizado. O dominado pode ter a ampliação ou a alteração do significado da 

notícia vinculada ao seu corpo-imagem e é ele, o seu corpo, que vai falar em seu nome. Logo, a arma 

contra o dominante é o seu próprio corpo-imagem, dominado pelo regime de conhecimento intrínseco 

aos profissionais de imprensa.      

Na fotografia de imprensa, o que está dito e, principalmente, o que não está dito, mas está 

implícito, torna-se elemento importante no significado final do relato jornalístico. O caráter mágico das 

imagens é essencial para a compreensão das suas mensagens. Mas com a proliferação das imagens, 

banalizadas, excessivas, que os registos fotográficos geram, muitas vezes, não há nas imagens nada o 

que olhar. Baudrillard faz três questionamentos sobre a quantidade de informação e o seu significado, 

nestes tempos de implosão dos sentidos, provocada pelos média: 1. A informação produz sentido, mas 

não consegue compensar a perda de significado; 2. A informação não tem nada a ver com o significado, 

pois ela opera num outro código, que seria o operacional (como é o caso do espontâneo de gaveta). O 

medium técnico, que não implica qualquer finalidade de sentido, que não pode ser sequer implicado em 

qualquer juízo de valor (o espontâneo que se justifica publicar pelo acaso de captar o corpo de um modo 

disforme). Neste caso não haveria pura e simplesmente uma relação significativa entre a inflação de 

informações e a deflação dos significados; 3. Ou ainda, existe uma correlação rigorosa e necessária entre 

informação e significado, na medida em que a informação é destruidora ou neutralizadora do sentido e 

do significado (Baudrillard, 1991, p. 104), que é o caso dos memes, produzidos com fotografias de 

imprensa. 

Se tomarmos como parâmetro as ideias de Michel Foucault (1984; 2011) de que o poder é 

flutuante, não está cristalizado em nada nem em ninguém, varia conforme os contextos históricos e sob 

diversas forças simbólicas, poderemos vislumbrar novos atores a ganhar poder, em novas situações de 

disputas, como a política dos memes, dos criadores de conteúdos fake, que conseguem rapidamente 

disseminar as suas informações, muitas vezes de forma irónica, cujo riso provoca prejuízos na 

democracia. Que conseguem, com a força de uma imagem captada por um legitimado fotojornalista de 

um veículo credenciado, manipular a figuração de corpo do político, num contexto ainda mais complicado 

do que a própria imprensa, criando grupos que começam a agredir profissionais que nela atuam, como 

aconteceu com os fotojornalistas Dida Sampaio e Orlando Brito, conforme foi relatado no capítulo cinco 

desta tese.  
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Em junho de 2020 alguns dos maiores veículos de comunicação do Brasil, entre eles a rede 

Globo, com emissora de TV e jornal, a rede Bandeirantes, com TV e rádio, e o grupo Folha de São Paulo, 

com jornal, site e TV por internet, decidiram não fazer cobertura na frente da residência oficial do 

Presidente Jair Bolsonaro nem nas manifestações dos populares que o apoiam, alegando falta de 

segurança para os seus profissionais.  

Para Foucault (1999), o discurso é parte estratégica nas disputas. Os discursos podem ser 

ferramentas poderosas de convencimento. Discursos possibilitados por novas tecnologias, novas formas 

de vigilância, novas formas de produção e divulgação de conteúdo, novas formas de valoração de 

imagens.  

Foucault (2011) não fez referência a nenhum controle de vigilância sobre corpos de autoridades 

políticas. Provavelmente as coberturas políticas não tinham a dimensão que têm hoje, nem os 

espontâneos desfigurados eram uma prática como atualmente. Talvez se tivesse vivido para ver como 

uma nova forma de vigilância surgiu no interior de uma prática jornalística, possibilitando novas formas 

de agir e controlar o corpo da autoridade política, e como os média alternativos e as novas tecnologias 

têm sido, ao mesmo tempo, ferramentas que ampliam discursos de toda a ordem e que se materializam 

como aparatos de vigilância de antigos atores políticos, o autor diria, sobre o uso do olho panótico, a 

necessidade de uma utilização com ética e bom senso. Rebaixar o poder político de uma personagem 

pode contribuir para colocar em risco a democracia de uma nação (Carniel, Rugi & Rugi, 2016).  

O reforço da identidade do fotojornalismo não deve tornar os membros da comunidade 

jornalística “cegos aos efeitos perversos das práticas e rotinas que as empresas e os próprios jornalistas 

precisam de implementar para pôr ordem no espaço e no tempo, bem como dos seus próprios valores-

notícia” (Traquina, 2002, p. 212). 

Mirzoeff afirma que é preciso reconhecer que a imagem visual não é estável e sim, que ela se 

modifica em sua relação com a realidade externa em determinados momentos da modernidade. À 

medida que uma determinada forma de representar a realidade vai perdendo terreno, uma outra forma 

de representar vai surgindo, ainda que a primeira forma não desapareça (Mirzoeff, 2003, p. 26) e talvez 

isso explique como as figurações de corpo no espontâneo foram perdendo uma certa ingenuidade de 

flagrar o corpo sem a pose, como o congelamento de um traço do caráter de alguém, para flagrar uma 

expressão dúbia, fruto do inconsciente ótico. 

Eu estou comandando uma arma muito importante. O meu pensamento principal é esse. Eu 

fotografo para leitores distantes. Eu sempre achei que, como um escritor escolhe uma palavra 

para melhor compor um texto, um editor escolhe uma determinada pontuação também para 
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melhorar a reportagem e o fotógrafo escolhe a luz, o ângulo, o ponto de vista. É muito mais 

complexo e completo do que tirar um retrato. (Orlando Brito, 2018)  

“Fotografar é apropriar-se da coisa fotografada” (Sontag, 2004, p. 8). Voltamos a citar essa 

poderosa frase de Susan Sontag, pois ela corrobora a importância de uma teoria sobre o corpo-imagem, 

um corpo-notícia nos estudos da Cultura Visual. Quando o jornalismo, nos seus processos editoriais, 

inclui não só a participação do fotojornalista mas também do editor de texto e do editor de fotografias na 

decisão de escolher um espontâneo expressivo de gaveta, guardado num arquivo e usado 

descontextualizado, carregado do discurso do credível da foto única, do noema isto-foi (Barthes, 1984), 

o corpo do sujeito passa a fazer parte da notícia. O corpo é uma construção social e o uso do corpo do 

outro, por meio da edição, sugere um regime de poder (Bourdieu, 1989) que tentamos aprofundar neste 

estudo, baseado em dados, evidências e análises críticas.  

Os processos discursivos editoriais que envolvem fotografias de políticos elaboram mensagens a 

partir da imagem social do sujeito retratado, associada a sentidos simbólicos-culturais que podem 

representar outros valores-notícia, ganhar novos significados no imaginário social. E por este motivo, 

finalizamos o nosso estudo empírico a demonstrar um exemplo de como, com algumas imagens, se 

pode formar um quadro descritivo da personalidade e da atuação de uma personagem. Marcelo Rebelo 

de Sousa, desde antes dos 47 anos, figura com uma liderança ativa, um homem de destaque como 

professor, jornalista e político. E na atualidade, julho de 2020, quando encerramos esta tese, ele é um 

presidente respeitado em Portugal e no mundo, ainda mais frente ao reconhecimento internacional de 

como o governo português tratou de combater com eficiência o coronavírus.  

O mundo não é imediatamente apreensível sem que o ser humano se valha de algum 

instrumento para percebê-lo, interpretá-lo e avaliá-lo. E ele o faz sempre a partir de um 

determinado contexto. Se existe alguma perceção do mundo, existe antes um conjunto de 

esquemas de perceção, interpretação e avaliação que, de algum modo, a possibilitou, no interior 

de um certo cenário social, cultural, econômico, político, etc. (Barros & Junqueira, 2014, p. 34) 

Como a maioria dos fotojornalistas (corpo de especialistas) usam a câmara de forma a fortalecer 

o discurso de justificativa do espontâneo (conhecimento da tecnologia) e as universidades, nos seus 

cursos de Comunicação (especialistas teóricos), não questionaram nem a manutenção desse discurso 

nem essa prática, havia um campo social que facilitava a permanência dessa situação. Muitos 

personagens são ainda retratados sem nenhum poder de escolha. A maioria dos veículos publica fotos 

nesse estilo. E esse tipo de publicação é bastante comum, parece normal, mas tem a sua própria lógica 

(que pode ser uma nova maneira de o fotojornalismo se reinventar, que pode ser uma forma de atrair o 
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leitor, que pode ser uma forma de a imprensa reduzir o poder do retratado, que pode ter ainda tantos 

outros significados, relevantes de serem investigados em cada contexto específico).  

A investigação empírica trabalhou com dois campos teóricos da comunicação: a teoria normativa 

e a teoria operacional. Para além das questões teóricas da Semiótica Social, pesquisámos na área de 

conhecimento operacional, pois questionamos o espontâneo atual como prática e não como técnica. 

Segundo Denis Mcquail, tal campo “pode ser descrito como teoria operacional, uma vez que se refere 

às ideias práticas reunidas e aplicadas pelos profissionais dos média na condução do seu próprio trabalho 

(Mcquail, 2003, p. 8). Para o autor, em alguns pontos, este campo pode entrar em conflito com a teoria 

normativa, por exemplo em assuntos da ética jornalística. Ao estudar se os processos editoriais se 

apropriam do corpo para dar ou retirar poder do retratado, analisamos o nosso objeto também no âmbito 

da teoria normativa. 

A maioria dos espontâneos atuais não são fotos únicas. São escolhas editoriais da fotografia 

sequencial, que capta ininterruptas figurações, possibilitando que as imagens do inconsciente ótico se 

manifestem, na tentativa de congelar o tempo e paralisar o movimento, para revelar a inconsistência de 

emoções que sequer existiram aos olhos desavisados de um leitor. Sim, as figurações de corpo do 

espontâneo, em situações fora da normalidade estética, constituem-se como elementos editoriais do 

fotojornalismo. A resposta ao questionamento que impulsionou a realização deste estudo deflagra, ao 

mesmo tempo, uma sensação de que a ética e a deontologia do fotojornalismo padecem de revisão na 

prática das redações e o sentimento de que, como professora, é imperativo e urgente aprofundar estas 

questões com os estudantes, futuros profissionais.  

A foto única de Erich Salomon pereceu na forma de captação, pereceu na credibilidade da 

perícia, mas está viva e é agora um conceito que permite que o conteúdo, mais do que a técnica, mais 

do que a origem do fotógrafo ou do meio de divulgação, respondam por sua importância. A fotografia do 

garotinho refugiado morto na praia, a imagem do Papa Francisco a rezar sozinho na Praça São Pedro na 

pandemia do coronavírus, a desconcertante foto do cozinheiro salvadorenho Óscar Ramirez abraçado à 

sua filhinha de dois anos ao tentarem escapar da miséria, afogados no Rio Bravo, antes de cruzar a 

fronteira e chegar aos EUA… as misérias e as esperanças do mundo reveladas em imagens fortes, que 

detonam o Punctum, precisam das fotos únicas, pois precisam da marcha comunicativa para alterar 

estados naturalizados de falta de humanidade ou revelar e relembrar a necessidade de união entre as 

pessoas. Esse é um papel ético e deontológico de uma foto única, que precisa de se manter viva e 

atuante.  
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Apêndices 
Apêndice A – Guião das entrevistas semiestruturadas 

Notas de terreno – Esse guião foi utilizado com os fotojornalistas e editores Michel Filho e Orlando Brito, em 

entrevistas gravadas via aplicação WhatsApp:  

1. O início profissional, os equipamentos da época, as rotinas produtivas da época.  

2. As dificuldades com o equipamento analógico, o uso do motor drive, os episódios marcantes de captação 

sequencial no analógico.  

3. A transição para o sistema digital. Dificuldades. Alterações na rotina produtiva. Facilidades do 

equipamento.  

4. A cobertura da política, as tensões e o que é possível perceber sobre os políticos.  

5. O uso do retrato e do espontâneo na cobertura política. Opiniões e perceções sobre uso e diferenças na 

publicação de uma pose e um espontâneo desengonçado.  

6. A foto única, os processos de escolha, a sequência, o arquivo, a edição, as tomadas de decisão, os 

julgamentos sobre o caráter da autoridade política.  

Apêndice B  

Entrevista por mail com Rogério Reis, guião enviado: 

1. Você atuou na época do filme. Você lembra quantos filmes levava na cobertura de uma pauta sobre política e 
se esse uso controlado do filme implicava em espontâneos com práticas mais intuitivas do fotógrafo?  
 
2. Lembra-se, na época do uso de cartuchos, se era uma prática comum a fotografia sequencial do rosto de uma 
pessoa em busca de um espontâneo ou se era um exercício de paciência do fotógrafo, o clique na hora exata, 
com uso de filmes? 
 
3. Como você percebe a produção de legendas sem a participação do fotojornalista? Já aconteceu de uma legenda 
em uma fotografia sua não ser exatamente o que ocorria na hora da fotografia?  
 
4. Como você avalia as facilidades do digital, da fotografia sequencial e da produção dos espontâneos atuais? 
 
5.  Quando era editor do fotojornalismo diário, na busca pela melhor fotografia de espontâneo, sua equipe de 
fotojornalistas era incentivada à produção sequencial de fotografias que captassem expressões dos retratados?  
 
6. A fotografia depreciativa de um rosto, na sua opinião, com as tecnologias atuais, é mérito do fotógrafo ou é 
consequência da tecnologia que tudo capta? E qual o papel do editor na escolha destas imagens?  
 
7. Na sua opinião, qual a força da pose de um retratado em uma reportagem? 
 
8. E qual a força de uma não pose em depreciação do retratado?  
 
9. Há uma profusão de imagens espontâneas baseadas em gestos captados de forma fragmentada. Estou 
denominando-os de gestos não concretizados.  Congelamento de membros ou cabeça em movimentos que foram 
interrompidos, sugerindo outros gestos. Como você avalia tais fotografias? Elas sugerem uma linguagem na 
imprensa?  
 
10. Conte-nos a história de um grande espontâneo seu. Envie-nos a imagem e a história dele. 
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Muito grata 
Preciso de uma frase em que você declara a permissão do uso de sua entrevista com fins académicos.  
Saudações fraternas,  
Alene 
 

 

Apêndice C 

Entrevistas com os fotojornalistas da Visão.  

Caro Fotojornalista da Revista Visão,  

Bom dia. Meu nome é Alene Lins. Sou doutoranda da Universidade do Minho no Curso de Ciências da 
Comunicação. Minha investigação é na área de fotojornalismo e semiótica. Gostava de saber se poderias colaborar 
com a minha pesquisa, com respostas as seguintes questões abaixo. Muito grata, antecipadamente, pela sua 
colaboração 
Melhores cumprimentos,  
Alene Lins 
  

1. Com que idade começou a fotografar?  

2. Iniciou-se na fotografia utilizando câmara analógica?  

3. Iniciou-se com câmaras com motor drive ou totalmente manual?  

4. Em que ano começou a trabalhar na revista Visão? 

5. Qual o equipamento que utilizava na época? 

6. Se fez a transição do sistema analógico para o digital, encontrou dificuldades?  

7. Foi uma transição muito brusca ou foi mista, com uso das duas tecnologias de forma gradativa a deixar 

o analógico?  

8. Quando fazes uma cobertura da editoria de política, quais as dificuldades encontradas? 

9. Na sua opinião, há muita encenação preparada pelos assessores de imprensa durante uma coletiva? 

Como percebe a questão da criatividade nas coberturas fotojornalísticas deste tipo de evento? 

10. Como define um retrato e uma pose e, como profissional, como estabelece sua atuação com a 

personagem política durante um retrato? 

11. Como define um espontâneo e, como profissional, qual a sua experiência quando a revista publica algum 

espontâneo muito expressivo de uma determinada personagem política e depois encontra tal personagem 

em algum evento? Já vivenciaste alguma situação de constrangimento, por causa de algum retratado 

insatisfeito com alguma fotografia feita por si?  

12. Como fotojornalista, qual sua opinião sobre a crise de representação na política mundial atual? 

 

Apêndice D 

Entrevista com o Excelentissimo Sr. Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo. 
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Nota de terreno, mail enviado para endereços eletrónicos da Universidade de Lisboa, para a Presidência da 

República e para a imprensa do PSD. Respondido pelo mail pessoal de Marcelo Rabelo, ao receber a demanda 

da assessoria do PDS.  

 
Caros do PSD,  
Meu nome é Alene Lins. Sou doutoranda da Universidade do Minho em Semiótica e Fotojornalismo. Estou a 
analisar oito imagens do Sr. Presidente Marcelo Rebelo. Já enviei diversas mensagens, nos últimos três meses, 
pela página da presidência e por mail da Universidade de Lisboa, mas não obtive resposta. Por este motivo peço, 
encarecidamente, caso possível, que possam enviar esta mensagem ao Professor Marcelo.  
Muito obrigada,  
Saudações fraternas e académicas 
Alene  
******* 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente Marcelo Rebelo,  
Meu nome é Alene Lins. Eu estou a estudar semiótica social e escolhi imagens vossas na revista Visão ao longo 
de 20 anos de publicação. Envio os trechos analisados e as imagens anexas, para vossa apreciação e resposta. 
Muito grata. 
Trecho 1 da análise da tese em construção: Em 1998, a personagem Marcelo Rebelo é líder do PSD, aos 49 anos. 
Marcelo Rebelo está em pose, na Visão 267, de 30 de abril de 1998. Pergunta ao Sr. Presidente: recorda da 
imagem em questão? o que sentiu ao ver tal imagem publicada? Conhecia o fotojornalista? Imagem anexa.  
Trecho 2 da análise da tese em construção: Pose sem olhar para a câmara de Marcelo Rebelo, na edição 255. 
Pergunta ao Sr. Presidente, se recorda em que condições a foto foi captada? Análise da imagem: a personagem 
foi fotografada sozinha, sem um fato formal, o que indica que não estava em local de atuação política. 
Provavelmente a imagem foi captada durante uma entrevista em ambiente privado do político. Publicada na edição 
número 255 da Visão em 4 de fevereiro de 1998, a figuração foi avaliada como pose pelo contexto. Apesar do 
olhar direcionado para outro ponto de vista, o então presidente do PSD tem a boca fechada e o semblante 
inexpressivo, o que sugere que ele tinha consciência da presença do fotojornalista Antônio Xavier, que assina a 
foto.  Imagem anexa.  
Trecho 3 da análise da tese: Marcelo Rebelo captado em espontâneo natural, publicado na edição 251 de 8 de 
janeiro de 1998, assinada por Luís Barra, e não compromete o retratado no contexto da notícia com as suas 
expressões ou com os seus estados emocionais. Pergunta ao Sr. Presidente, se recorda a fotografia. Marcelo 
Rebelo, então presidente do PSD, fez um leve movimento de olhar para trás e foi registado. Mas é apenas o 
registo de um corpo que não posou, sem um flagrante de uma emoção acentuada. É um espontâneo meramente 
ilustrativo, enquanto figuração. Foto anexa.  
Trecho 4: Marcelo Rebelo em espontâneo de gestual expressivo, na edição 255, retratado a esconder a parte do 
rosto que poderia ser alvo de uma leitura labial ao falar ao telemóvel, o que sugere um diálogo com o seu 
interlocutor sobre assuntos proibitivos, algo que não poderia ser de conhecimento público, pois ele foi fotografado 
durante um evento político e publicado na edição 255, de 4 de fevereiro de 1998. A legenda também evidencia a 
escolha editorial da imagem de gestual expressivo: “Marcelo está cheio de segundas intenções”, afirma a legenda, 
reiterada pela postura de uma conversa sigilosa da personagem. Pergunta ao Sr. Presidente: recorda a data desta 
imagem? o que sentiu ao ver-se retratado desta forma e com esta legenda? esta foto teve algum impacto no 
contexto do PSD? foto anexa. 
Trecho 5: Espontâneo de Marcelo Rebelo, publicado sem o nome do fotógrafo que flagrou a figuração de corpo do 
político. A figuração de corpo tem um gestual comedido, parece coçar a testa ou sustentar a cabeça, o que sugere 
certa preocupação.  A fotografia faz parte de uma reportagem da edição 269 da Visão, de 14 de maio de 1998, 
cujo título é Jogos perigosos, sobre denúncias de favorecimentos que Rebelo de Sousa estava a fazer sobre 
financiamento partidário e as práticas económicas condenáveis entre grandes grupos empresariais, partidos e 
governo. Pergunta ao Sr. Presidente: recorda-se desta imagem? recorda-se da reportagem? o que sentiu? houve 
repercussão desta imagem no PDS? foto anexa 
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Trecho 6: Marcelo Rebelo, já Presidente da República, tem na imagem a postura do corpo que denota cansaço e 
o rosto que evidencia desânimo. Marcelo Rebelo foi publicado com essa figuração na seção Radar, numa nota 
cujo título era “Frase da semana” e a fotografia ajudou a compor o seguinte texto: 
“Veremos se alguns processos reivindicativos têm alguma incidência no orçamento… Pode ser que não”. Marcelo 
Rebelo de Sousa, a propósito do compromisso do Governo, obtido pelos professores, para o descongelamento de 
carreiras, e das exigências de outros setores da administração pública para que tenham igual tratamento. (Visão, 
nº 1.290, 2017) 
Essa imagem sem assinatura do fotógrafo e sem contextualização do ambiente, é um espontâneo “de gaveta”, 
guardado num arquivo, cuja captação foi feita num outro contexto, como já problematizamos no capítulo cinco, 
como uma estratégia recorrente da editoria política. A figuração de corpo foi publicada na edição 1.290 em 23 de 
novembro de 2017. Pergunta ao presidente: o que sentiu ao ver essa nota? recorda-se da ocasião de captação 
desta foto? recorda-se porque estava de aspeto desanimado? esta fotografia foi publicada fora de contexto? imagem 
anexa. 
Trecho 7: Marcelo Rebelo, aos 47 anos, proferiu um discurso ao final do XIX Congresso do PSD, no qual foi 
bastante aclamado. Ele demonstrava sua satisfação diante das câmaras fotográficas. O título da reportagem 
evidencia o impacto do discurso de Rebelo de Sousa, como presidente do partido há pouco menos de seis meses, 
e, segundo o texto, como um interlocutor com a liderança que o PSD almejava. A edição é a 185, datada de 10 
de outubro de 1996. Pergunta ao Sr. Presidente: recorda-se do momento? como sentiu-se ao ver-se em tamanha 
alegria? que impactos a reportagem teve no cenário político? imagem anexa 
Trecho 8: A última figuração analisada na tese compõe a reportagem analítica da Visão sobre disputas e conflitos 
entre representantes de partidos da direita, o PSD, de Rebelo de Sousa e o CDS-PP de Paulo Portas. A notícia foi 
publicada na edição de número 261 de 19 de março de 1998. Com o título “Portas & Marcelo, agora ou nunca”, 
o texto refere-se a uma tentativa de acordo amigável entre o jurista e jornalista Paulo Portas, e o advogado, 
professor e jornalista Marcelo Rebelo, ambos políticos em atuação na época, que andavam às desavenças. Paulo 
Portas, que rompeu com o PSD em 1982 e filiou-se ao CDS-PP, foi eleito deputado da Assembleia da República 
em 1995 e, na época da reportagem, 1998, ele pleiteava ser o líder do PP. O texto da reportagem fala de como 
Paulo Portas estava a refazer amizades com diversos políticos de direita, após desavenças causadas pela sua 
atuação como jornalista, para poder firmar-se à frente do PP, para negociar a retomada da AD, a Aliança 
Democrática. A AD foi uma coligação de partidos políticos de centro direita (PSD, CDS e Partido Popular 
Monárquico), criada em 1979 e finalizada em 1982. Em 1998, por ocasião da reportagem, havia negociações 
para a criação de uma nova AD, desta vez uma Alternativa Democrática. As fotos de Paulo Portas e de Marcelo 
Rebelo de Sousa, na edição 261, são dois espontâneos expressivos nas quais percebemos que ambos têm função 
ambígua dentro do contexto. A imagem de Rebelo de Sousa é assinada pelo fotojornalista Luís Barra, a de Portas 
não tem assinatura do fotógrafo. O texto não tem nenhuma entrevista com Rebelo de Sousa ou com Portas sobre 
o assunto. Não cita nenhum evento onde teria sido possível a captação dos espontâneos. Apenas contextualiza a 
situação dos dois e da tentativa de retomada das relações e de acordos entre o PP e o PSD caso Portas vencesse 
a liderança do PP. A foto de Portas tem no gestual o seu ponto expressivo mais forte na captação, pois seus braços 
estão abertos, e suas mãos sinalizam algo que ele explicava de forma ampla, abarcava o assunto. Entretanto, a 
disposição das duas fotos nas páginas já evidencia ambiguidade. Do lado direito, Portas abre os braços. Na página 
oposta, numa linha horizontal, do lado esquerdo, Marcelo tem um olhar de desconfiança. A foto de Rebelo de 
Sousa, em destaque, em close up, é altamente expressiva, quase cruzando a linha do grotesco, caso a sua boca 
estivesse acentuada. Recordemos Goleman (2011) e Freitas-Magalhães (2013) que atentam para a visibilidade de 
emoções secundárias advindas da raiva, e dos micro gestos que se expressam nas sobrancelhas que descaem, 
na testa que enruga, nas têmporas contraídas, no movimento dos olhos, no nariz contraído, na boca cerrada 
demais e no queixo recuado de Marcelo Rebelo. Perguntas ao Sr. Presidente: o que sentiu quando leu esta 
reportagem e viu a imagem escolhida? recorda-se do dia da captação desta imagem? esta reportagem teve impacto 
na sua vida política na época? imagens anexas.  
Muito grata por vossa atenção. Saudações fraternas e académicas 
Alene Lins 
alene@ufrb.edu.br 
Universidade do Minho 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia  
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