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O Fotógrafo 

 
Difícil fotografar o silêncio. 

Entretanto tentei. Eu conto: 
Madrugada a minha aldeia estava morta. 

Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas. 
Eu estava saindo de uma festa. 
Eram quase quatro da manhã. 

Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. 
Preparei minha máquina. 

O silêncio era um carregador? 
Fotografei esse carregador. 

Tive outras visões naquela madrugada. 
Preparei minha máquina de novo. 

Tinha um perfume de jasmim num beiral de um sobrado. 
Fotografei o perfume. 

Vi uma lesma pregada mais na existência do que na pedra. 
Fotografei a existência dela. 

Vi ainda azul-perdão no olho de um mendigo. 
Fotografei o perdão. 

Vi uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. 
Fotografei o sobre. 

[...]  
A foto saiu legal. 

 
[Manoel de Barros] 



Resumo 

 
É cada vez mais presente dentro do fotojornalismo a inserção dos aspectos 
artísticos enquanto representação da realidade. Essa pesquisa traz como principal 
objetivo tentar traçar o caminho que essa operacionalização percorre para garantir a 
presença desses aspectos artísticos. Observando uma vez que, a realidade está 
estritamente acompanhada ao caótico, como a fotografia pode elevar, mesmo que 
seja em recortes representados, essa realidade à arte. Embasada no método análise 
de imagem, sobre a luz da semiótica e ainda relacionada à definição do “Instante 
Decisivo” de Henri Cartier-Bresson (1952), com o intuito de descobrir como funciona 
essa operacionalização, essa abordagem irá descrever a técnica e a subjetividade 
fotográfica como um meio que possa garantir a presença desses aspectos artísticos 
fundamentados principalmente na definição do “Instante Decisivo”.  
 
Palavras-chave: Fotografia. Fotojornalismo. Aspectos Artísticos. Instante Decisivo. 
Operacionalização. Técnica. Subjetividade. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
It is increasingly present in the photojournalism the inserting of the artistic aspects as 
a representation of reality. This research has as main purpose to attempt to trace the 
path that runs this operation to ensure the presence of these artistic aspects. Noting 
once again that reality is strictly accompanied to the chaotic, like photography can 
elevate, even in cutouts represented, this reality to art. Based on the method of 
image analysis, from semiotic assumptions, and related to the definition of "Decisive 
Moment" by Henri Cartier-Bresson (1952), in order to figure out how this operation 
works, this approach will describe the technique and photographic subjectivity as a 
vehicle that can ensure the presence of these artistic aspects, based mainly on te 
defining from "Decisive Moment".  
 
Keywords: Photography. Photojournalism. Artistic aspects. Decisive moment. 
Operationalization. Technique. Subjectivity. 
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Introdução 

Existe um aspecto cada vez mais presente dentro do fotojornalismo. Trata-se 

dos aspectos artísticos inseridos para trazer a representação da realidade. 

Entretanto, é importante ressaltar a dificuldade que o fotojornalista enfrenta quanto 

ao exercício do seu trabalho. É preciso decidir em tempo e espaço a cena que 

represente melhor o real, e ainda se preocupar em acrescentar na imagem esses 

aspectos artísticos, fazendo com que o registro não passe despercebido aos olhos 

dos que o veem. 

A realidade é recortada, enquadrada, espremida e capturada por meio de um 

retângulo. Nesse meio tempo o fotojornalista tem a preocupação de prender a 

melhor cena e buscar implementar na representação do real a sensibilidade poética 

e artística nas imagens capturadas. O recorte, que além de contar uma história 

dispensando a verbalização das palavras, transmite silenciosamente imagens 

surpreendentes aos nossos olhos. 

Nesse sentido, chega-se ao questionamento de investigação dessa pesquisa, 

que tem como objetivo principal, tentar entender como se operacionaliza os 

aspectos artísticos dentro do fotojornalismo moderno? Esse será um caminho 

árduo, que busca delinear o trajeto realizado por essa operacionalização, 

procurando descobrir como é possível que o fotojornalismo consiga representar a 

possível realidade, que muitas vezes apresenta-se de forma dura e cruel, em cenas 

esplendidas e poéticas de se ver. Tudo isso por meio de uma simples câmera 

fotográfica. 

Para tal busca, a pesquisa utilizará como método a analise de imagens, 

baseada na fundamentação teórica da autora Martine Joly (1994) que aborda sobre 

o sentido de imagem, “o termo imagem é tão utilizado, como todos os tipos de 

significados sem ligação aparentemente, que parece muito difícil apresentar uma 

definição simples e que abarque todas as maneiras de a empregar” (1994, p.13). 

O objeto escolhido para ser investigado nessa pesquisa refere-se a quatro 

fotografias. Três delas tratam das manifestações políticas que aconteceram no Brasil 

em junho de 2013 e uma única, que não faz parte desse contexto, chamada Touché, 

que ganhou prêmio em um concurso de jornalismo. Todas elas coincidem no 

contexto metodológico, no sentido de que, são fotografias que representam 
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determinados cenários políticos que aconteceram no Brasil. Nessa pesquisa cada 

uma delas receberá um nome com o propósito de facilitar o entendimento do leitor. 

É possível perceber que a fotografia é um tipo de imagem que produz 

diversas formas de sentidos aos que observam. Nesse sentido, começaremos o 

primeiro capítulo, fazendo uma explanação que aborda a teoria da semiótica 

norteada pelo seu criador Charles Sanders Peirce (1995), pela autora Lucia 

Santaella (2007) e Nöth (1998), explicitando a definição do signo, suas relações e 

seus significados. Em contrapartida, discorreremos pontos de vistas distintos entre 

Barthes (1984) e alguns outros teóricos, sobre essa questão da fotografia ser 

considerada uma representação do real. 

Essa ideia será reforçada, com o pensamento de Rouillé (2009), que defende 

a fotografia como um meio transformador e possibilita a reconstrução da realidade. 

Nesse sentido, o autor nos mostra que a partir dessa ideia, podemos começar a 

visualizar a introdução desses aspectos artísticos e ressalta o papel do fotógrafo 

como tal. E pra finalizar esse capitulo, faremos um quadro elencando as 

possibilidades técnicas que a câmera fotográfica permite realizar, com o objetivo de 

demonstrar a parte da operacionalização técnica. 

O segundo capítulo apresenta como proposta principal a abordagem subjetiva 

da fotografia. Essa parte da pesquisa será fundamentada no “Heroísmo da Visão” de 

Sontag (1986) e principalmente no “Instante Decisivo1” de Bresson (1952). O foco 

principal desse segundo capítulo é tentar explicar essa definição do instante decisivo 

para o fotojornalismo atual. Estudaremos também, questões como apuração do 

olhar, sensibilidade, intuição, composição, assunto e outros. Autores como Valverde 

(2003) surge para dar sua contribuição quanto ao sentido que esses aspectos 

artísticos provocam nos espectadores. 

Para finalizar a pesquisa, iniciaremos o terceiro capítulo explicando sobre o 

método análise de imagens. Em seguida, tentaremos aplicar na prática tanto as 

teorias que foram construídas ao longo da pesquisa, como o método que já terá sido 

explicado. Nessa parte, cada uma das imagens será analisada, relatando seus 

                                                 
1
 O ensaio “O instante decisivo” de Henri Cartier-Bresson, datado em 1952, foi originalmente 

publicado no livro Images à la sauvette. O texto The Decisive Moment tornou-se um marco da história 
da fotografia e revela a genialidade de Bresson (Fonte: http://revistazum.com.br/videos/o-instante-
decisivo/). O termo também ficou conhecido como “O momento decisivo”, no entanto, para nossa 
pesquisa utilizaremos “O instante decisivo”. Pela raridade que é o acesso ao livro, a leitura que 
embasará essa parte da pesquisa é referente ao PDF disponível no link 
http://ciadefoto.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Momento-Decisivo-Bresson.pdf, bem como a 
paginação das citações está de acordo com o numero de páginas do PDF. 

http://revistazum.com.br/videos/o-instante-decisivo/
http://revistazum.com.br/videos/o-instante-decisivo/
http://ciadefoto.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Momento-Decisivo-Bresson.pdf
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principais signos e significados, serão observados também pontos técnicos e 

subjetivos das fotografias.  

Por fim, realizaremos a análise das fotografias escolhidas das manifestações, 

investigando o nosso principal elemento como instrumento possibilitador de fazer 

arte com a realidade, a possível presença do “Instante Decisivo” que Henri Cartier-

Bresson datou ainda em 1952. 

Assim, alinhar a cena com o pensamento, a visão e o coração, como 

expressa Bresson (1952), é uma tarefa difícil na fotografia e requer espera. Contudo, 

quando se consegue esse feito dentro do fotojornalismo o resultado na maioria das 

vezes são registros de composições incríveis. Dessa forma o fotojornalista é levado 

a aprimorar o seu clique e a buscar por um diferencial na realidade catastrófica que 

explode diante dos seus olhos. 
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CAPÍTULO 1 – FOTOJORNALISMO: CONFIGURANDO O FOCO NA REALIDADE, 

CAPTURANDO ASPECTOS ARTÍSTICOS 

Desde o surgimento da fotografia, no ano de 1826, um período de quase dois 

séculos se passou e a fotografia sofreu várias modificações em sua superfície, um 

processo de evolução gradativo do betume, metal, papel, vidro, acetato (filme) e por 

fim ao avanço da tecnologia digital. No entanto, incomum desde os primórdios do 

seu surgimento, a fotografia permite ver a realidade de maneira diferente 

enaltecendo de certa forma um ineditismo ao modo de ser ver as coisas. 

Atualmente o mundo anda cada vez mais imagético, e as pessoas se 

preocupam exacerbadamente “como estão sendo vistas” e “o que estão vendo”. E 

nesse ponto, a fotografia enquanto meio de comunicação visual, ganha cada vez 

mais espaço. Principalmente por, nas ultimas décadas pelo advento da tecnologia 

digital e pela popularização da internet, explicitamente priorizar de maneira mais 

acentuada o cuidado e a perfeição com a estética e o relacionamento de aspectos 

artísticos inseridos nas fotos. 

Entretanto, o foco dessa pesquisa além da fotografia em si, é buscar essa a 

compreensão de que tais cuidados com a estética da foto também estão presentes 

no fotojornalismo. Nesse caso, a área de pesquisa escolhida para tentar traçar a 

operacionalização desses aspectos artísticos inseridos nas fotos. 

O fotojornalismo é uma extensão da fotografia, no entanto, é uma área que 

tem como prioridade a responsabilidade de transmitir por meio de recortes a 

aproximação mais possível da realidade. Apresenta como principal função levar 

informação por meio de imagens. No entanto, é cada vez mais comum, o 

fotojornalismo trazer aspectos artísticos para representar a realidade. Um modo 

educadamente de visualizar o mundo lá fora, como afirma Aumont (1995). “Com isso 

a percepção do mundo se tornou mais aprofundada e complexa. Embora a fotografia 

– e o cinema – não revelem nada do mundo no sentido literal, contribuem 

educativamente para o ver melhor (AUMONT, 1995, p. 276)”. 

A proposta nesse primeiro capítulo é tentar entender, sob a luz da semiótica 

como dois aspectos tão distintos, a “realidade” e a “arte”, ocupam harmonicamente o 

mesmo registro capturado no fotojornalismo atual. Para isso nos apoiaremos nessa 

teoria e na análise das imagens discorreremos sobre os principais signos que são 

destacados nas fotos escolhidas. As fotografias foram escolhidas justamente por 
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apresentar fortes características contundentes que possibilitam a observação e 

abordagem dos signos e significados, ressaltando toda a subjetividade, 

ambiguidades e pontos implícitos, inseridos com o objetivo de enriquecer 

artisticamente os registros. 

 A seguir, a abordagem que explica a definição da semiótica e sua aplicação 

para a fotografia. 

1.1. “Recortes do real”, a inserção de aspectos artísticos sob a luz da 

semiótica 

Segundo Santaella & Nöth (1998, p.107), no livro “Imagem, cognição, 

semiótica, mídia”, existem quatro linhas de pesquisa semiótica denominadas sobre a 

fotografia e estas são baseadas nos pensamentos desses quatro teóricos: Peirce, 

Hjelmslev, Greimas e Barthes.  

O conteúdo teórico desse projeto terá como fundamento a semiótica de 

Peirce (1995), no entanto, recorreremos às outras fundamentações teóricas a fim de 

tentar explicar e explicitar o norteamento dessa operacionalização que os aspectos 

artísticos realizam dentro do fotojornalismo atual. 

Para dar suporte a essa pesquisa, utilizaremos como base a Semiótica de 

Peirce, relatada pela pesquisadora Lucia Santaella em várias de suas obras. Charles 

Sanders Peirce foi um cientista, formado em química na universidade de Harvard e 

também atuou em outras áreas, como matemático, físico, astrônomo e tornou-se 

reconhecido por ter sido o principal responsável em conceber a ideia da teoria da 

semiótica. 

No livro “O que é Semiótica”, a autora explica de maneira direta e clara que 

semiótica é a ciência geral de todas as linguagens. Segundo Santaella (2007), é a 

ciência dos signos. Então pode-se dizer que a semiótica é a ciência que estuda 

todas as formas que manifestam os mais variados tipos de linguagens, abrangendo 

as formas verbais e não verbais. Como cita no seguinte trecho: 

A Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as 
linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de 
constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de 
significação e de sentido. Sem informação não há mensagem, não há 
planejamento, não há reprodução, não há processo e mecanismo de 
controle e comando (SANTAELLA, 2007, p.2). 
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Santaella (2007) explica que o signo é essência da semiótica e é tudo que 

nos faz lembrar algo que é perceptível aos nossos sentidos, ou seja, o signo é algo 

que remete a outra coisa, como exemplo a própria fotografia que representa um 

instante registrado, mas não é o próprio instante acontecendo em si, é a 

representação dele. É importante ressaltar que, o signo só pode funcionar como 

signo se tiver poder de representação. 

 Peirce (1995) classificou os signos como sendo triádico: o representamen, o 

objeto e o interpretante. O representamen é a parte perceptível do signo. Por 

exemplo, quando vemos uma máscara na fotografia, essa imagem é uma 

representação de algo, traz a lembrança de algo de fora. O objeto é a coisa 

propriamente dita, no caso a própria máscara é o objeto, pois foi utilizado para 

captar a imagem que o representa. E o interpretante é aquilo que é criado na mente 

de quem vê o signo, é o significado daquilo que seria uma imagem-lembrança que é 

criada em nossa mente e automaticamente é acionada ao vermos a imagem da 

máscara representada na fotografia. 

O representamen é classificado na categoria da primeiridade; já o objeto está 

relacionado à secundidade (há, de fato, 2 objetos) e o interpretante surge na ordem 

da terceiridade (há 3 interpretantes), para Peirce o signo tem dois objetos e três 

interpretantes, como mostra o esquema a seguir: 

 
Figura 1 – Gráfico da tríade semiótica de Peirce 

A tríade de Peirce é esclarecida como uma espécie de tricotomia, 

relacionando o signo com o próprio signo, em seguida o signo com o objeto e por fim 

com o interpretante. Representado da seguinte forma no quadro: 
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signo 1º 

em si 

mesmo 

signo 2º com 

seu objeto 

signo 3º com seu 

interpretante 

1º quali-signo ícone rema 

2º sin-signo índice dicente 

3º legi-signo símbolo argumento 

Explicando o quadro de maneira mais minuciosa, o signo quando 

relacionamos com ele mesmo, ele pode ser um quali-signo, um sin-signo ou legi-

signo. O quali-signo é basicamente todo signo que é uma qualidade, um 

determinante. Já o sin-signo é todo o signo existente, um acontecimento real, pode 

envolver vários quali-signos. É um signo de si próprio, a somatória de todos os 

signos. O legi-signo é uma lei, porém não necessariamente uma lei federal 

fundamentada em algum código civil ou penal. Pode ser uma lei em virtude cultural, 

regional. Contudo, inexiste legi-signos sem sin-signos prévios. 

A relação mais conhecida é a do signo com o objeto. Nessa relação com o 

objeto, o signo pode ser um ícone que é o que tem alguma semelhança com o 

objeto representado, ou seja, nos faz lembrarmos algo. Um exemplo, a relação da 

cor vermelha com o sangue. Também relacionando o signo com o objeto ele pode 

ser um índice, que é quando o signo tem uma relação direta com o objeto e nos 

mostra algo que aconteceu ou vai acontecer, um indicio de algo. Já o símbolo possui 

uma relação convencionada com o objeto retratado. Quando há uma denominação 

coletiva, ensinada, normalmente arbitrária porque não tem nenhuma relação 

significativa, produzida por uma convenção de ideias. Um exemplo de símbolo são 

as próprias palavras. 

Ainda existe a relação do signo com seu interpretante que começa com a 

rema. A rema acende o leque das possibilidades, todas as possibilidades que aquele 

signo representa e pode ser. O dicente já é o signo de forma real, existente. 

Corresponde a um enunciado, envolve remas na descrição do fato. E o argumento é 

uma justificativa, um signo de razão. Nas palavras de Peirce (1995), essa 

conceituação se resume da seguinte forma: 

Um signo, ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo 
representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente 
dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. 
Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. O signo 
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representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos 
os aspectos, mas com referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, 
denominei fundamento do representamen (PEIRCE, 1995, p.46). 

De maneira mais prática e exemplificativa, utilizaremos a própria fotografia 

para explicar essa relação. Quando alguém vê uma foto, a foto é um signo, ela vai 

produzir na mente desse alguém um determinado efeito e esse efeito é um 

interpenetrante daquele signo. Tal foto refere-se algum assunto, algum tema, tem 

um contexto, isso é o que é o objeto do signo. Tudo isso é automaticamente 

acionado no interpretante enquanto ele faz a leitura de tal fotografia. 

De maneira mais direta, trazendo essa relação para o fotojornalismo, uma 

forma não verbal de expressão, mais dotado de significação, a semiótica explica que 

imagens fixas, como é o caso da fotografia, possuem como característica mais 

notável o fato de que a foto (enquanto signo) funciona como índice e ícone ao 

mesmo tempo na sua relação com o objeto na categoria de secundidade do signo, 

ou seja, Peirce define que fotos são “de certo modo exatamente como elas 

representam e, portanto, icônicas. Por outro lado, elas mantêm uma ‘ligação física’ 

com seu objeto, o que as tornam indexicais, pois a imagem fotográfica é obrigada 

fisicamente a corresponder ponto por ponto à natureza” (PEIRCE, 1994, CP. 2.281). 

Na teoria Semiótica da Fotografia escrita no livro “Imagem, cognição, 

semiótica, mídia” de Santaella & Nöth (1998), informa que a fotografia copia a 

realidade por meio de aparente semelhança e que por outro lado constitui uma 

relação casual como a realidade devido às leis da ótica. 

Essa estratégia se aplica nos rebus: imagens em forma de enigmas que 
substituem palavras no meio do texto escrito […]. A indexicalidade se 
encontra aqui não na relação da contigüidade do texto e da imagem, mas 
na relação paradigmática entre palavra e imagem, que consiste numa 
relação de referência particular entre o signo mostrado (visual) e o não 
mostrado (verbal) (SANTAELLA & NÖTH, 1998, p.56). 

 Na categoria de primeiridade, Peirce argumenta semioticamente que a 

fotografia traz o negativo como um legi-signo, pois por meio dele é possível 

inúmeras reproduções de cópias. A terceridade da imagem fotográfica, ainda 

segundo Peirce, fica por conta da possibilidade de agir como um predicado no qual 

faz uma afirmação sobre o objeto representado. 

 Com o pensamento diferenciado de Peirce ao que ser refere à fotografia, 

Barthes (1984) defende no livro “A Câmera Clara” que a fotografia pode sim 

representar o real: “Chamo de ‘referente fotográfico’, não a coisa facultativamente 
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real a que remete uma imagem ou um signo, mas a coisa necessariamente real que 

foi colocada diante da objetiva [...]” (1984, p.115). Quando o autor defende essa 

ideia não significa dizer que ele esteja se equivocando, mas que existe um risco de 

generalizar essa transferência da realidade. 

Pois aqui está o perigo que espreita esse tipo de concepção: generalizar, ou 
melhor, absolutizar, o princípio da “transferência de realidade”, quando se 
adota uma atitude exclusivamente subjetiva de pretensão ontológica. 
Barthes está longe de ter escapado a esse culto – a essa loucura – da 
referência pela referência (DUBOIS,1994, p.49). 

Apesar de não estarem totalmente de acordo e divergir com o pensamento de 

Barthes, existe um ponto em que Peirce e ele coincidem. Trata-se de que a 

fotografia para Peirce (como já foi citado) é em primeiro lugar índice, para depois 

tornar-se semelhante e dessa forma ter sentido, ocorre que para Barthes também. 

Essa associação de pensamentos é comprovada por Phillipe Dubois (1994) na obra 

“O ato fotográfico”, em uma assimilação do conceito de índice com o puncutum 

definido por Barthes (1984) como um detalhe na fotografia que atinge prontamente 

os sujeitos, despertando o interesse pela imagem fotografada. 

No entanto, o discordar refere-se ao paradoxo fotográfico de Barthes descrito 

por Santaella (1998, p. 112) em que relata a fotografia como “uma mensagem sem 

código” por considerá-la uma “perfeita analogia da realidade” não precisando dessa 

forma de conotações segundo sua “perfeição e plenitude de analogia” em que 

contém uma mensagem puramente denotativa. Nota-se que esse conceito não se 

enquadra ao fotojornalismo, pois logo em seguida, Santaella (1998) ressalta, em 

outro pensamento do autor, que uma fotografia de imprensa é “trabalhada, 

escolhida, produzida, construída e editada de acordo com normas profissionais, 

estéticas e ideológicas, que contém fatores conotativos” (Barthes, 1961, p.130). 

Reforçando ainda esse posicionamento, Kossoy (2009) foi um dos que 

também criticou esse pensamento defendendo a ideia de que as fotografias não 

podem ser consideradas espelhos fiéis dos acontecimentos, que pelo contrário são 

registros repletos de ambiguidades, com significados implícitos e omissões 

calculadas. Como uma forma de possuir uma nova realidade, sem precisar estar 

relacionada à realidade do assunto registrado. Uma espécie de segunda realidade, 

uma forma de representação, construída e carregada de significados acrescentados.  
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Berger (1984) reforça ainda mais esse pensamento quando afirma que, “a 

fotografia não só representa a realidade, como também a cria e, finalmente é capaz 

de distorcer nossa imagem do mundo representado” (1984, p.120-121).  

A partir desse conceito surge o suporte que apoia a possibilidade de um 

mundo construído por meio da fotografia. Começa-se então a entender como o 

fotojornalismo consegue em um único registro agregar aspectos artísticos e 

concomitantemente tentar representar fatos referentes à realidade.  

Percebe-se que a fotografia nunca vai ser uma mensagem sem código e sim 

uma mensagem codificada, modificada, manipulada, produzida de acordo com 

interesses de quem captura a imagem, determinando (no caso do fotojornalismo) se 

vai prevalecer mais a representação dos fatos em si, ou se os aspectos artísticos 

vão se sobressair fazendo assim da realidade uma arte em potencial. 

1.2.  Enquadrando o fotojornalismo sobre ângulos artísticos 

 Defendendo a ideia de que a fotografia não representa as coisas como elas 

são, na obra “A fotografia: entre documento e a arte contemporânea”, Rouillé (2009) 

se contrapõe com relação ao pensamento de Barthes (1984), a ideia de que existe 

uma soberania do espectador sobre a fotografia, em que o “eu” eleva-se ao 

processo fotográfico e o referente é o que faz a fotografia.  O fato de se acreditar na 

veracidade da fotografia, a imagem era tida como prova do real e acreditava-se que 

era a impressão direta do referente.  

No entanto, ao longo do tempo essa ideia foi enfraquecida e por não ser 

prova direta da realidade, a fotografia passa a dar espaço para a expressão. A 

fotografia como forma de expressão traz aspectos, que eram desprezados pelo 

documental. Uma nova forma de vislumbrar a realidade, com dimensão poética, em 

que o autor ressalta a subjetividade e vê o outro em diálogo com o processo 

fotográfico. A fotografia excede o efeito do referente por meio da expressão e passa 

a contribuir no processo capaz de fazer a representação.  Dessa forma, surge a 

diferença entre o sentido da imagem com relação à “coisa” que faz referência. 

Contrariamente ao que se pode experimentar com a prática fotográfica a 
mais banal, a verdade, aliás, como a realidade, jamais se desvenda 
diretamente, através de simples registro. A verdade está sempre em 
segundo plano, indireta, enredada, como um segredo. Não se comprova e 
tampouco se registra. Não é colhida à superfície das coisas e dos 
fenômenos. [...] Daí resultam a verossimilhança e a probabilidade, mais do 
que a verdade. A verdade dos fatos e das coisas não coincide com a 
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verossimilhança dos discursos e das imagens. Apesar de seu contato com 
as coisas, a fotografia-documento não foge à regra: ela própria obedece à 
lógica da verossimilhança, não à da verdade (Rouillé, 2009, p. 67). 

Só a partir da década de oitenta que a fotografia conquista seu espaço no 

âmbito da arte, tornando-se um dos principais materiais utilizados na arte 

contemporânea. Essa conquista é afirmada quando o autor diz que a nova posição 

da fotografia foi sair do “papel subalterno e acessório para tornar-se um componente 

central das obras” (ROUILLÉ, 2009, p. 21).  

Duas definições importantes são citadas nessa obra de Rouillé, refere-se à 

arte dos fotógrafos e a fotografia dos artistas. Partindo de realidades opostas, o 

autor explica que os primeiros costumam se distanciar da característica documental, 

enquanto que os segundos reafirmam esta questão documentária da imagem 

fotográfica e sua crença na veracidade. O conceito que compõem a arte dos 

fotógrafos estabelece na própria fotografia como um espaço que possibilita o 

processo artístico dos fotógrafos. Segundo Rouillé (2009), a arte dos fotógrafos 

privilegia a forma antes da função e o modo de representação acima do objeto 

representado. Já na fotografia dos artistas, ao contrário do artista que se situa no 

mesmo nível no campo da arte, o fotógrafo-artista evolui deliberadamente no campo 

da fotografia, ele é fotógrafo antes de ser artista. Está relacionada diretamente com 

a prática fotográfica dos artistas, ação essa realizada com o objetivo de buscar 

responder questionamentos que surgem durante o processo. Ainda segundo Rouillé 

(2009), esse questionamento se a fotografia é ou não arte acaba sendo um 

questionamento sem resposta, uma vez que, a prática e o produto final não se 

diferenciam e para fugir dessa discursão, ele se detém a esses dois conceitos. 

Trazendo essa perspectiva para o fotojornalismo, podemos deduzir que são 

os efeitos sobre os fragmentos fotografados que chamam atenção dos sujeitos e 

desperta o fator da reflexão quando o fotojornalismo transforma a realidade dura e 

cruel em cenas esplêndidas e contempláveis de se ver. Essa união só ocorre 

quando a arte funde-se na fotografia e essa possibilidade só acontece quando o 

aspecto documental se envolve com o aspecto expressivo. Para Rouillé (2009) a 

fotografia é muito mais do que um simples registro e acaba sendo um espaço que 

abarcam oposições que se ajustam perfeitamente.  

É evidente que suas imagens registram quimicamente as marcas luminosas 
de coisas materiais e desse modo se distinguem dos desenhos, gravuras e 
pinturas. Mas elas não se esgotam na designação, como afirma ainda 
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Barthes, para quem “a fotografia é somente um canto alternado de ‘vejam’, 
‘veja’, ‘eis aqui’”, para quem ela apenas “aponta o dedo, num certo 
confronto, e não consegue sair dessa pura linguagem dêitica” [...] Na 
realidade, a fotografia é, ao mesmo tempo e sempre, ciência e arte, registro 
e enunciado, índice e ícone, referência e composição, aqui e lá, atual e 
virtual, documento e expressão, função e sensação (ROUILLÉ, 2009, p. 
197). 

O que o autor explica é que a fotografia, mesmo sendo um pequeno 

fragmento recortado representativo da realidade, possibilita o encontro de pontos e 

contrapontos, sem precisar ser ou deixar de ser, ou de ter ou não ter. De maneira 

que haverá sempre espaço para aspectos da realidade e artísticos, como é o caso 

do tipo de fotojornalismo que estamos estudando. Em outras palavras, a presença 

de uma coisa não significa que anula a outra. 

Para discutir os aspectos artísticos dentro do fotojornalismo é necessário 

antes ressaltar que, o destaque de tais aspectos sempre teve o amparo da 

manipulação das imagens na busca de aperfeiçoar esteticamente as fotografias. 

Esse hábito sempre existiu mesmo antes da era da fotografia digital. Como por 

exemplo o fato das cópias fotográficas que antes era realizado por meio do negativo, 

hoje o processo de reprodução é realizado pela multiplicação de cópias dos arquivos 

digitais. O modo de reprodução mudou e a intensidade de cópias não é a mesma, 

pelo contrário, atualmente é ainda maior. Ocorre que isso é devido à popularização 

da internet e das redes sociais – espaços midiáticos que permitem o livre 

compartilhamento de arquivos digitais –, outro fator também impulsionou o destaque 

das imagens nessas novas plataformas, trata-se da preocupação exacerbada com o 

cuidado e anseio pela perfeição estética nas fotografias.  

A disparidade com relação a essas duas eras, fotografia analógica e digital, é 

que atualmente na tecnologia digital existe uma maior comodidade no que se refere 

à operacionalização de reproduzir/manejar/manipular as imagens. Essa 

sistematização das imagens foi facilitada, primeiro pela existência do computador e 

segundo pela criação de programas especificamente relacionados a esse tipo de 

funcionalidade. No entanto, é válido lembrar que, mesmo na era analógica, já se 

fazia o “tratamento” da foto, naquela época era realizado no momento do ato da 

revelação do filme, baseava-se no tempo em que as fotografias passavam no 

laboratório para acentuar ou suavizar cores, contraste, brilho, nitidez etc. 

Por fim, o que podemos entender é que não há nenhuma novidade com 

relação às alterações realizadas nas fotografias. Para agregar a essa discussão, o 
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autor John Mraz (1996) faz um comentário que se encaixa perfeitamente ao assunto, 

explicando que a fotografia manipulada da digitalização não traz nada de novo e faz 

uma comparação que esse processo é basicamente o mesmo experimento da 

fotomontagem2 ou da manipulação em laboratório. O fato é que, atualmente, a nossa 

estranheza quanto à manipulação de imagens deve-se, como afirma o autor, “a 

nossa falta de familiaridade com a técnica digital que nos permite ver suas costuras” 

(1996, p.117). 

A seguir, daremos sequência a discussão sobre a operacionalização dos 

aspectos artísticos abordando princípios de características técnicas que também se 

inserem no fotojornalismo com o objetivo de representar de maneira diferenciada a 

realidade. Observando regras simples, mas necessárias para valorizar a questão 

dos aspectos artísticos nas fotografias. 

1.3. Velhos ângulos em novos tempos, elementos caracterizadores que ficam 

para a posteridade 

O princípio básico da realização da fotografia é a luz, sem a luz é impossível 

captar imagens. O termo fotografia, etimologicamente, se popularizou como a forma 

de “desenhar com a luz”, surgiu do grego “fós” que significa luz e “grafis” ou “grafê”, 

o primeiro é estilo e o segundo pincel.  

Na obra de Vilém Flusser (1985), “Filosofia da Caixa Preta”, o autor retrata 

sobre a imagem técnica (a fotografia atual) reproduzida por aparelhos como uma 

forma de evolução no modo de pensar e enxergar as imagens, com o objetivo de ir 

além da representação do mundo real em si, revolucionando como uma nova forma 

de criar novos conceitos a respeito de perceber um novo mundo. No entanto, o autor 

alerta ao cuidado que se deve ter a respeito do uso dessas novas tecnologias, no 

sentido de que, a facilidade que nos é imposta pode nos tornar acomodados. 

Mesmo antes desse novo tecnicismo, já era possível perceber que o ato 

fotográfico, para captar registros inesquecíveis, teria que ir muito mais além do que 

um simples apertar de botão. É necessário ter pelo menos o conhecimento básico 

                                                 
2 Essa técnica existe há quase dois séculos e foi considerada por Grete Stern, artista alemã do 

século XX, como “a união de diferentes fotografias já existentes, ou a serem tiradas com esse fim, 
para criar com elas uma nova composição fotográfica”. O trabalho é retratado na tradição estética do 
expressionismo, dadaísmo e surrealismo. (Fonte: http://portalarquitetonico.com.br/fotomontagem/). 

 

http://portalarquitetonico.com.br/fotomontagem/
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sobre o funcionamento da câmera fotográfica e saber que para fotografar é preciso 

pelo menos quatro primordiais fatores que são: a luz, o referencial (o objeto), o 

aparato que leva os raios luminosos ao suporte que registra esses efeitos. 

Sousa (2002) traça sistematicamente categorias essenciais para 

compreender a importância da aplicação fotográfica para o âmbito jornalístico. Com 

base nos conceitos técnicos da fotografia, construiremos um quadro que ajudará a 

entender como alguns elementos ajudam na operacionalização da existência dos 

aspectos artísticos dentro fotojornalismo. 

Sobre a funcionalidade da câmera, independente qual seja o modelo, 

algumas funções são universais e é preciso o domínio delas se o objetivo for 

priorizar a qualidade do registro. Selecionamos basicamente alguns pontos técnicos 

que serão apresentados no quadro construído abaixo e explicitados cada um deles 

ao longo do final desse capítulo, segue o quadro: 

Princípios básicos: Características técnicas: Efeitos extraordinários: 

Iso Composição Bokeh 

Diafragma / Abertura  Regra dos terços Lens Flare 

Obturador / Velocidade Ângulo Golden Hour 

Foco  Enquadramento  Panning 

Profundidade de Campo Planos Longa Exposição 

Fotometria e Fotómetro Cor, luz e textura Lightpainting 

Flash Contexto e emoção  Contraluz 

Zoom Perspectiva e criatividade  HDR 

Dividido em três bases, segue a descrição da operacionalização técnica 

fotográfica: primeiro os princípios básicos, em seguida as características técnicas e 

por fim os efeitos complementares. 

- Principios Básicos 

 ISO (International Standards Organization) 

A escala de ISO é o primeiro ponto de regulagem que a câmera fotográfica sofre. 

Está diretamente relacionado à sensibilidade da luz e é por dele que se determina a 

energia necessária para o registo da imagem. Em outras palavras, funciona da 

seguinte forma: quanto menos existência de luz mais alto o ISO, ou seja, para um 
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assunto com condições mínimas de iluminação, o valor do ISO será elevado e vice-

versa. 

 Diafragma / Abertura 

É o sistema que permite ajustar a entrada de luz por meio de o diâmetro efetivo 

circular da lente, aumentando ou diminuindo a abertura que dá passagem à luz ao 

meio óptico. É formado por um conjunto de lamelas metálicas e se assemelha à íris 

ocular. 

 Obturador / Velocidade 

Essa função controla o quesito tempo para captura da imagem. O sistema é ativado 

por uma espécie de estrutura equivalente ao de um relógio, permitindo controlar o 

tempo durante o qual a luz atravessará o meio óptico. Os tempos de abertura/fecho 

desse mecanismo variam de frações de segundo, a minutos ou horas de exposição. 

 Foco 

Na fotografia é preciso escolher o assunto no qual se dará destaque e isso é 

realizado por meio do foco, então será focado o objeto escolhido. O objeto ganha 

destaque e o restante do quadro fica embaçado ou fora de foco. 

 Profundidade de Campo 

Dependendo da intenção do fotógrafo pode-se haver mais de um ponto de foco e a 

profundidade de campo pode variar de acordo com a abertura. Entende-se por 

profundidade de campo a zona que abarca entre os dois limites com nitidez visual. 

Influencia expressivamente a questão da maior ou menor distância focal em uso e a 

distância relativa da óptica ao assunto. 

 Fotometria e fotómetro 

O fotómetro é responsável pela regulagem da câmera, no que se refere a escolher 

os valores do assunto que se pretende fotografar, indicando a combinação do tempo 

do obturador, diafragma, de acordo com a função do valor ISO utilizado. Para que a 

fotografia dê certo é prioridade que haja articulação entre essas três escalas, só 

dessa forma é possível realizar a fotometria da imagem. 
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 Flash 

O flash é uma fonte extra de luz, que tem como objetivo proporcionar energia 

luminosa de forma instantânea. Costuma ser utilizado em situações com baixa 

luminosidade e possui tempo de incidência que varia de centenas ou milhares de 

avos por segundo. De todas as funções que a câmera disponibiliza, o flash é tido 

como o recurso mais difícil de utilizar, é preciso ter compreensão acerca da luz para 

ter total domínio sobre o flash. 

 Zoom 

Está diretamente ligado a aproximar ou afastar a imagem por meio da utilização da 

lente. Caracterizado em duas funções, o primeiro é o zoom in (aproximação) com a 

função de trazer a imagem distante para bem perto, isso favorece a atenção. O 

segundo, o zoom out (afastamento), abre a imagem próxima levando-a para longe, 

mostrando o cenário do primeiro plano, priorizando a revelação da imagem. 

- Características técnicas 

 Composição 

Está relacionada à distribuição dos elementos sobre a área fotografada. A escolha 

das posições que cada objeto/figura/sujeito tomará no quadro é realizada pelo autor 

da fotografia e isso implica a visão de mundo que varia de cada um. Contudo, existe 

uma regrinha básica que implicitamente é seguida por todos os profissionais da 

fotografia, é a regra dos terços, o nosso próximo tópico a ser explicitado. 

 Regra dos terços 

Imagina-se a área da fotografia dividida simultaneamente em três terços: verticais e 

horizontais. São três linhas paralelas imaginárias no sentido horizontal e no sentido 

vertical da fotografia, formando uma espécie de grade. Esse desenho possibilita 

quatro opções de distribuição dos elementos na foto. A escolha vai depender do 

assunto e de como o fotógrafo quer apresentar. Normalmente, fotos com assuntos 

centralizados são considerados mais estáticos e pouco interessantes comparados a 

fotos com o assunto fora do centro. Uma dica importante é considerar a direção do 

movimento dos assuntos, e deixar um espaço na frente, dentro do qual possam se 

movimentar.  
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 Ângulo 

Os ângulos variam de acordo com a posição da câmara, que pode ser utilizada tanto 

na altura, como abaixo ou acima do objeto/figura/sujeito. O ângulo da câmera de 

“cima para baixo” (mergulho) é também conhecido como plongé, o uso do ângulo de 

“baixo para cima” (contra-mergulho) é contraplongé. Nos casos dos ângulos é 

importante nos preocuparmos com a impressão subjetiva que será causada por 

determinando posicionamento. Em plongé, a câmera tende a diminuir o sujeito em 

relação ao espectador e isso pode significar subordinação, ruína, peso, temor do 

sujeito; enquanto que o contraplongé pode ressaltar a altivez, a coragem, o 

comando. Obviamente tudo isso vai depender do contexto da imagem. 

 Enquadramento 

É a escolha do posicionamento dos elementos na cena que o fotógrafo faz quando 

dispara o registro. O enquadramento pode está em formato de paisagem (horizontal) 

ou de retrato (vertical). Enquadrar é algo subjetivo, o fotógrafo decide a posição do 

recorte entre direita ou esquerda, sobre ângulos em alto, baixo, igual ou principal. 

Quando se faz essas escolhas, diz-se que está enquadrando a foto. 

 Planos 

Categorizados em cinco tipos, os planos são apresentados da seguinte forma: 

grande plano geral (GPG); plano geral (PG); plano médio (PM); primeiro plano (PP) e 

plano de detalhe (PD). O grande plano geral (GPG) mostra o ambiente como 

elemento principal, o recorte é preenchido pelo lugar sobrando uma pequena área 

desse espaço para mostrar sujeito. O fato de ressaltar a localização sobre o sujeito 

dramatiza a situação, dando a sensação de esmagamento do sujeito pelo ambiente. 

Simbolicamente esse tipo de plano, na maioria das vezes, demonstra solidão. O 

plano geral (PG) tem um enquadramento um pouco menor, o ambiente ocupa uma 

parte do recorte, dividindo o espaço com o sujeito. Exerce certa relação entre eles e 

acaba situando o sujeito no ambiente. Já o plano médio (PM) mostra o sujeito da 

cintura pra cima e desse plano ainda decorre o plano americano, esse que por sua 

vez demonstra o sujeito do joelho pra cima. É importante lembrar que na escolha do 

plano não se pode cortar nas regiões articulares do sujeito, pois quando isso ocorre 

à sensação é de que se está amputando os membros. O primeiro plano (PP) traz a 

atenção exclusiva para o sujeito, com o objetivo sempre de enquadrar a face 
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visando destacar além da fisionomia, os gestos e as emoções. O plano de detalhe 

(PD) recorta detalhes. É um plano impactante por retratar de maneira macro coisas 

minuciosa. 

 Cor, luz e textura 

A cor é a primeira captação do nosso olhar, por meio dela nos aproximamos daquilo 

que representa a realidade, no entanto, por outro lado acaba limitando a nossa 

capacidade de imaginar a cena. Fato que já é o oposto no caso das fotos em P&B 

(preto e branco), pois nos proporciona nos contrastes de tons as possíveis 

diferenças entre as cores que poderiam existir. A luz é o principal fator da fotografia 

e só é possível a captação de imagens se houver iluminação, seja essa natural ou 

criada. Por meio da luz é possível estabelecer a linguagem desejada do tipo de 

fotografia que será realizada. Podem-se criar climas imaginários de devaneio, 

choque, deslumbramento, suspense, tensão e outros. A textura apresenta a forma 

das substâncias, a densidade e o tato e pode destacar-se na fotografia. Retrata a 

sensação de formatos planos, lisos, ásperos, porosos, grossos e etc. Essa 

retratação pode variar de acordo com a luz, o ângulo e os cortes.  

 Contexto e emoção  

O contexto de uma fotografia está relacionado a contagem de alguma história, todos 

os registros trazem um contexto. Contudo, alguns contextos são mais fortes que 

outros. E é nesse ponto que a emoção se faz presente e indispensável na captura 

de imagens que ficam para a posteridade. Esse é o único ponto descrito que não se 

refere à questão técnica da fotografia, o contexto e a emoção inseridos nos recortes 

são fatores subjetivos e individuais que expressam e imprimem a forma de 

visualização do mundo. 

 Perspectiva e criatividade  

A sensação de crescimento, de profundidade, do olhar ir caminhando pela foto, essa 

é a perspectiva. Uma forma de observar o início até o término do assunto, como 

pontos onde as linhas se encontram. Transmite também, na maioria das vezes, 

estabilidade e ordem, como se todas as coisas estivessem nos lugares certos. 

Contudo, existe uma exceção sobre essa regularidade da perspectiva e é aí que 

entra a criatividade. Quando há intenção de manejar os tamanhos dos elementos 
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nas fotos, em busca de parecer maior ou menor do que o normal, uma nova 

perspectiva sobre a imagem é criada. 

- Efeitos extraordinários 

 Bokeh 

Originário do termo japonês “Boke”, a palavra se aproxima daquilo que se diz 

desfoque. O efeito bokeh está relacionado às luzes/áreas que ficam distorcidas em 

segundo plano. O resultado surge a partir do desfoque em forma de bolinhas que 

aparecem pelas luzes ou áreas ao fundo da imagem. Alguns fotógrafos utilizam na 

frente da lente moldes com vários tipos de formas como estrelas, corações, 

triângulos etc. Nesse caso, o intuito é deixar o efeito bokeh com essas formas. Para 

fazer uma imagem que tenha efeito bokeh é preciso diminuir a profundidade de 

campo e aumentar ao máximo a abertura da lente. Nesse momento as fontes de luz 

que existirem no fundo da imagem ficarão distorcidas e se transformarão em 

bolinhas de luzes na imagem. Somente pela distorção dos detalhes e das pequenas 

fontes de luz que se consegue esse efeito. 

 Lens Flare 

O lens flare ou flare (como também é conhecido) era visto como um defeito nas 

fotografias, no entanto, esse efeito acabou conquistando os praticantes da fotografia 

e atualmente é bastante utilizado propositalmente como elemento estético. O efeito 

lens flare trata-se de uma distorção dos raios de luz que entram diretamente pela 

lente, especificamente pelas bordas e acende como um flash de luz. Para conseguir 

o efeito é necessário apontar a câmera na direção que está o sol e esperar reflexos 

se acenderem nas laterais, nesse momento os raios entram no quadro da imagem e 

essa é a hora de captar a imagem e conseguir esse efeito. O flare aparece com 

frequência em fotografias de pôr do sol, esse é horário mais apropriado para captar 

imagens com flare, pois o sol está com a iluminação suave e surge na lente por um 

ângulo adequado. 

 Golden Hour 

O golden hour ou hora de ouro trata-se daqueles horários que acontecem no nascer 

e no pôr do sol. Esse é o momento em que a luz natural aparece de maneira mais 

suave e favorece a estética da fotografia, pois o sol acaba iluminando de forma 
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direta o assunto da fotografia. A iluminação suave deixa as sombras menos 

marcadas, causando um efeito poético e atraente nas fotos. Muitas vezes, esse tipo 

de iluminação cria um filtro natural nas fotos, retirando um pouco do contraste e essa 

ação também pode ser considerada um tipo de lens flare. A desvantagem é que a 

hora de ouro acontece rápido demais e dura cerca de meia hora pela manhã e pela 

tarde. 

 Panning 

Um dos efeitos mais difíceis de realizar é o panning. Esse efeito acontece quando o 

fotógrafo captura a imagem de um objeto em movimento de maneira que pareça 

estar imóvel e a sensação do movimento surge no fundo da fotografia que fica toda 

embaçada. Para fazer esse efeito, a dica é focar no assunto desejado da foto e 

acompanhar a velocidade e a direção do movimento. Nessa situação, o obturador 

tem que ficar aberto tempo suficiente para registrar a cena, no entanto, se passar 

muito tempo a imagem pode ficar toda borrada e tremida. Normalmente, o tempo 

utilizado é de um segundo ou pouco menos que isso. 

 Longa Exposição 

A utilização do efeito longa exposição requer tempo e muita prática aplicada nos 

momentos de fotografar. Para conseguir esse efeito é necessário um tripé ou algo 

que apoie bem a câmera, pois como o próprio nome diz será utilizado um longo 

tempo de exposição para captar a imagem e qualquer movimento com a câmera 

pode acarretar na distorção e perca do registro. É interessante que a câmera tenha 

a função manual para poder fazer a regulagem do tempo que será realizado o 

registro. Contudo câmeras automáticas conseguem, embora com limitação, realizar 

o efeito de longa exposição. 

 Lightpainting 

Esse efeito é literalmente desenhar com a luz. O lightpainting necessita, além de 

uma câmera que permita que o obturador fique aberto por muito tempo, de um 

ambiente com baixa incidência de luz, de lanternas e tripé ou algo que apoie a 

câmera. Para realizar o lightpaintig é preciso estar em um lugar com poucas luzes, 

estabeleça a câmera no tripé ou em algo estável; regule a câmera para longa 

exposição em 10 ou mais segundos. Comece a exposição e traceje o desenho que 
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quiser com a lanterna em frente à câmera, quando finalizar, verifique se o desenho 

deu certo. 

 Contraluz 

Como já diz o próprio nome, o efeito contraluz faz referência ao ato de fotografar o 

assunto/objeto situado entre a câmera e a fonte de luz, bloqueando a passagem da 

luz, impondo que a iluminação fique por trás do elemento. Dessa maneira, acentua 

as formas e destaca um segundo plano mais claro (geralmente com cores em tons 

degradê) e o resultado são belas imagens de silhuetas. Como a lente da câmera não 

consegue capturar as cores perfeitamente dos objetos que ficam a frente da 

iluminação, o resultado acaba sendo “contraluz”, o objeto acaba ficando 

completamente escuro e contrastado destacando a parte clara da escura. 

 HDR 

Para realizar o efeito em HDR é preciso pelo menos fazer três registros, cada um 

com a regulagem da câmera em modo diferente, ou seja, fotografa-se o mesmo 

recorte três vezes com diferentes aberturas e em seguida sobrepõe uma sobre a 

outra e aí resulta em uma única foto estilo HDR. O resultado é uma foto bastante 

contrastada e com cores bem marcantes, caso esteja em P&B serão tons bem 

marcantes. 

 Tendo em vista que foi possível tomar conhecimento sobre a 

operacionalização do ponto de vista técnico da fotografia, a partir de agora vamos 

adentrar sobre a perspectiva subjetiva fotográfica, estudando a definição do 

“Instante Decisivo” de Henri Cartier-Bresson, um dos maiores fotojornalistas da 

história fotográfica. Bresson (1952) afirma que, “fotografar é colocar na mesma linha, 

a cabeça, o olho e o coração”. 
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CAPÍTULO 2 – “O INSTANTE DECISIVO” DE HENRI CARTIER BRESSON E SUA 

APLICABILIDADE PARA A ÁREA FOTOGRÁFICA 

Henri Cartier Bresson nasceu no dia 22 de agosto de 1908 na cidade 

Chanteloup, no distrito Seine-et-Marne situado na França. Reconhecido na história 

da fotografia como “o pai do fotojornalismo”, se tornou um dos maiores fotógrafos do 

século XX. Antes de se envolver com a fotografia, teve seu primeiro contato com a 

arte por meio da pintura, especificamente com o surrealismo3. Teve como professor 

o pintor cubista e escultor francês André Lheu, ao mesmo tempo teve contato com 

grandes obras de artistas como os renascentistas Jan van Eyck, Paolo Uccello, 

Masaccio e os escritores como Dostoevsky, Schopenhauer, Rimbaud, Nietzsche e 

Proust, referencias que acabaram agregando na bagagem artística do fotógrafo. 

Bresson faleceu em 03 de agosto de 2004, mas deixou um legado na fotografia, em 

que percorreu o mundo com uma câmera Leica (na qual era tida como uma 

extensão do seu olho) e seus registros podem ser consultados e apreciados até 

hoje. Seus recortes do cotidiano são marcados pela simplicidade e sofisticação, a 

maneira como captava a realidade a sua volta impressiona pela presença de fortes 

contextos, mas revertidos em registros repletos de leveza. 

A seguir estudaremos uma definição criada pelo fotógrafo que relata sobre o 

momento certo de apertar o disparador da câmera fotográfica e consequentemente 

conseguir grandes registros, é o instante decisivo de Henri Cartier-Bresson, repleto 

de subjetividade que tentaremos aplicar no fotojornalismo atual. 

2.1. Apurando o olhar 

Mais do que um bom equipamento fotográfico, é preciso treinar o olhar. Para 

o fotógrafo ou fotojornalista é importante trabalhar a sensibilidade às coisas que 

acontecem ao redor e perceber como, quando e qual o melhor momento para usar 

câmera. Cartier Bresson (1952) explica que costumava andar pelas ruas o dia 

inteiro, apto a entrar em ação, objetivado a registrar a vida e mais do que isso, 

preservá-la no ato de viver. Segundo o autor, um dos seus principais propósitos era 

                                                 
3
 foi um movimento artístico e literário de origem francesa, caracterizado pela expressão do 

pensamento de maneira espontânea e automática, regrada apenas pelos impulsos do subconsciente, 
desprezando a lógica e renegando os padrões estabelecidos de ordem moral e social. (Fonte: 
http://www.significados.com.br/surrealismo/). 

http://www.significados.com.br/surrealismo/
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conseguir, nos limites do recorte fotográfico, capturar toda a situação que estivesse 

no processo de desenvolvimento diante dos seus olhos. 

No caso de cada um de nós, é no próprio olho que o espaço começa e se 
abre ampliando-se cada vez mais até o infinito. O espaço, no presente, nos 
atinge com maior ou menor intensidade, e depois no deixa, visualmente, 
para se encerrar na memória e ali se modificar. De todos os meios de 
expressão, a fotografia é o único que fixa para sempre o instante preciso e 
transitório (CARTIER-BRESSON, s.d., p.4). 

Bresson (1952) afirma que os grandes registros podem surgir a partir do 

“Instante Decisivo”. Um conceito que segundo ele tem haver com decidir o momento 

certo de apertar o disparador da câmera e isso está relacionado com a espera. O 

tempo certo pode ser questão de segundos, como também pode levar horas ou dias, 

não existe uma norma estabelecida. A ordem, como afirma o autor, “é manter o 

cérebro alerta, o olho e o coração; e ter elasticidade no corpo” (s.d., p.3). Para 

Bresson (2004), a fotografia é o único meio capaz de prender para sempre o instante 

exato e passageiro. Ainda analisa que as coisas estão constantemente 

desaparecendo e uma vez que se perde o momento exato não existe nada que o 

possa fazê-lo voltar. 

A elaboração de uma reportagem fotográfica requer do fotógrafo, além da 

técnica, o olhar. O registro se inicia primeiramente no olhar do fotógrafo para só 

depois chegar à câmera. É no olhar que as cenas são analisadas, julgadas, 

selecionadas e só então capturadas. Essa operacionalização acontece muito rápido 

e ainda devemos ressaltar que o recorte revela a visão de mundo de quem o está 

imprimindo, trazendo consigo as experiências de vida e bagagens culturais. Bresson 

(1952) descreve que o fotografo deve ter uma característica indispensável, “uma 

mão de veludo, um olho de águia – todos nós devemos tê-los obrigatoriamente” 

(s.d., p.4).  

Susan Sontag (1986), na obra Sobre a Fotografia, em um dos seus ensaios 

denominado “O heroísmo da Visão”, expõe que essa visão heroica tem haver como 

um modelo novo de uma fotografia livre que possibilita cada pessoa exibir uma 

determinada sensibilidade, única e ávida. Em buscas de imagens surpreendentes, 

fotógrafos estariam dispostos a desbravar seus safaris culturais, sociais e científicos, 

mesmo que isso demande paciência e desconforto, exigências dessa modalidade de 

visão ativa, avaliativa, aquisitiva, gratuita, como afirma a autora. Nesse ensaio, a 

autora conta o exemplo do fotógrafo Alfred Stieglitz, ele narra orgulhosamente o fato 
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de ter aguentado três horas durante uma tempestade de neve, a espera do exato 

momento para registrar a sua famosa fotografia “Fifth Avenue, Winter4”. Em seguida 

a autora afirma que o momento exato é a oportunidade de se ver as coisas, 

principalmente as que já estamos acostumados a ver, de uma maneira nova. 

 Qual seria a definição de uma reportagem fotográfica ou uma reportagem 

ilustrada? Para Bresson (1952) são raras as vezes que uma única foto apresenta 

uma composição completa, com todos os elementos ajustados em que o conteúdo 

da imagem exala uma riqueza de comunicação e conta a história toda em um só 

recorte. Explica que esses elementos quando juntos costumam tirar faísca do 

assunto, mas na maioria das vezes apresentam-se dispersos em tempo e espaço e 

uni-los a força seria trapaça. Nesse caso, registrar o cerne e também as faíscas 

soltas do assunto rende a reportagem fotográfica, reunindo as várias fotografias dos 

elementos complementares em uma página, esclarece o autor. 

 Os aspectos artísticos em fragmentos da vida cotidiana foram abordados por 

Sontag (1986), na perspectiva que os fotógrafos iam registrando a realidade mais de 

perto, mais espetacular eram as formas nesses recortes. A autora explica que o belo 

tem a ver com aquilo que os olhos não vêem ou não podem ver: essa visão 

fragmentada, desorganizada, que só a câmera proporciona.  

A autora (1986) ainda faz uma comparação com a pintura, no sentido de que 

o pintor surge como uma figura que constrói aquilo que vemos. Já o fotógrafo, 

revela. Isso quer dizer, a identificação do assunto na fotografia prevalece sobre a 

nossa percepção o que não acontece na maioria das vezes no caso da pintura. 

Quando nossa visão não consegue identificar o assunto principal da fotografia, não 

sabemos como reagir. Imagens ambíguas instigam nossa curiosidade, observada de 

perto ou de longe deduzimos qual seria tal fragmento do mundo, mas ficamos ainda 

mais perplexos quando conseguimos identificar determinado assunto registrado. 

 Segundo Sontag (1986), a fotografia até assume a tarefa de representar 

realisticamente as coisas, algo que era predominado pela pintura, mas na medida 

em que o tempo foi passando essa definição ficou livre pela a abstração utilizada 

                                                 
4
 A fotografia “Fifth Avenue, Winter” realizada por Alfred Stieglitz, no dia 22 de fevereiro de 1893, 

surgiu da espera de três horas durante uma tempestade de neve, o fotógrafo aguardou “o momento 
exato” para fazer sua célebre foto (Fonte: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-
online/search/270042). A foto encontra-se anexada ao fim dessa pesquisa. 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/270042
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/270042
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nas fotografias. A autora explica que Daguerre5 jamais imaginou o conceito de 

superar o grau de representação dos pintores realistas, já Fox Talbot6 prontamente 

compreendeu as habilidades da câmera para captar formas geralmente sutis a olho 

nu, no qual a pintura jamais registraria. Para Sontag (1986), a pintura ainda assim 

exerceu influencia sobre a fotografia e isso é provado pela pretensão dos muitos 

fotógrafos profissionais que buscam não registrar somente a realidade, mas ir além 

do concreto.  

Nas palavras da autora (1986), a obrigação da poesia com o real e com a 

autonomia da linguagem é paralelo ao da obrigação da fotografia com a visão pura. 

Os dois sugerem descontinuidades, formas desarticuladas e unidades 

compensatórias: extrair as coisas ao seu contexto (para que possam ser vistas de 

um modo novo) reuni-las elipticamente de acordo com as exigências imperiosas e 

por vezes arbitrárias da subjetividade. 

 A visão fotográfica aliada com a subjetividade reflete na prática uma visão 

objetivada, decomposta entre a maneira de focar e avaliar a perspectiva pesando a 

diferença de ver com a câmera e com o olho humano, busca constante renovação 

por meio de situações impactantes, independente do assunto ou da técnica, mas 

representa o incomum a visão rotineira. Outro fator importante sobre a visão que 

Sontag (1986) ressalta é de que, a memória do belo na fotografia, depende da 

decisão humana, no sentido desses dois aspectos de que isto dá boa fotografia e 

que essa boa fotografia vai servir de comentário.  

A partir dessa perspectiva, os fotógrafos passam a se importar mais em 

ressaltar a questão da humanidade simples nos seus registros. Finalizando essa 

abordagem do olhar na fotografia, Sontag (1986) cita Henri Cartier-Bresson, 

relatando que para ele tirar fotografias é “encontrar a estrutura do mundo, deleitar-se 

com o prazer puro da forma” revela que “em todo este caos, há ordem”. 

                                                 
5
 Louis Jacques Mandé Daguerre (1789-1851) aperfeiçoou os passos do processo fotográfico 

realizado primeiramente pelo francês Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833), historicamente autor da 
imagem fotográfica mais antiga, feita em 1826 ou 1827, sobre uma placa de estanho sensibilizada 
com sais de prata. Em 1835, Daguerre descobriu como reduzir o tempo de exposição fotográfica de 
várias horas para cerca de meia hora e dois anos depois resolveu o problema da fixação da imagem 
e batizou, então, o processo de Daguerreotipia. (Fonte: 
http://www.tipografos.net/fotografia/daguerre.html). 
6
 William Henry Fox Talbot começou a estudar a melhor maneira de obter uma imagem fotográfica. 

Esta investigação levou-o ao estudo das propriedades fotossensíveis dos sais de prata (1833-1834). 
Em 1835, fruto das suas experiências, realizou o primeiro calotipo (talbotipo), Lattice Window. O 
calotipo era um processo de obtenção de imagem fotográfica negativa numa emulsão de em sais de 
prata sobre um suporte de papel passado posteriormente, por contato, a positivo. (Fonte: 
http://www.infopedia.pt/$fox-talbot;jsessionid=oZTafmDG3kFvzZR1u8FAvg__). 

http://www.tipografos.net/fotografia/daguerre.html
http://www.infopedia.pt/$fox-talbot;jsessionid=oZTafmDG3kFvzZR1u8FAvg__
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2.2. Sensibilidade e intuição: um toque especial no registro 

 A palavra sensibilidade apresenta vários sentidos como, “1. Faculdade do 

organismo vivo de experimentar impressões de ordem física [...]. 2. Percepção 

aguda [...]. 3. Faculdade que tem uma pessoa (artista, poeta, escritor) de captar ou 

transmitir impressões capazes de causar emoção. 4. Tendência, disposição a ser 

dominado pelas impressões, sentimentos, emoções; impressionabilidade, 

suscetibilidade, irritabilidade [...]”, Monclar Valverde (2003), na obra As Formas do 

Sentido, complementa essa significação explicando que a sensibilidade apesar de 

possuir todas essas referências, uma delas frequentemente prevalece. Trata-se da 

compreensão de caráter funcional ao que se refere à questão neurofisiológica, em 

que as mensagens codificadas são levadas por meio das fibras nervosas, gerando a 

forma e a intensidade, de um determinado estimulo químico ou mecânico (Grande 

Enciclopédia Larousse Cultural, 1998, vol.22). 

 Para o autor (2003), a sensibilidade tem mais a ver com a representação do 

que com a própria presença, a nossa maneira de ver as coisas foi transformada e 

possui ligação com o está sensível, ele explica essa operacionalização. “É certo que 

o modo humano de ver as coisas é diferente do dos pássaros e do dos macacos, e 

estes não captam o mesmo mundo do mesmo modo que os peixes” (2003, p.18). 

Valverde (2003) segue esclarecendo que os humanos têm diferentes modos de 

percepção e que isso depende da diversidade de época, localização, nacionalidade, 

faixa etária, situação econômica e etc. 

No primeiro caso, situamo-nos no plano das diferenças genéricas entre as 
espécies e nos remetemos ao campo descrito pelas ciências da vida e do 
comportamento. A sensibilidade humana é encarada, então, como 
disposição neurofisiológica particular à espécie e sua modificação 
corresponderia a uma alteração na própria estrutura de funcionamento de 
nossa capacidade de apreender o mundo exterior, através dos órgãos dos 
sentidos. No segundo, referimo-nos as práticas coletivas, mediante as quais 
partilhamos, por meios simbólicos, a vida social. Neste âmbito, a 
sensibilidade remete aos padrões culturais vigentes, e sua modificação 
corresponderia à alteração dos hábitos perceptivos (VALVERDE, 2003, p.18 
e 19). 

 A sensibilidade apresenta-se como um dos mecanismos importantes para a 

fotografia, pois por meio dela podemos ver as captações neurofisiológicas do mundo 

exterior, apreendendo e resumindo dados da realidade de forma sentimental. O 

conceito de sensibilidade, segundo Ferruci (1992), mexe com a percepção, intuição, 

capacidade de exercitar o lado criativo, projetada sobre a delicadeza do sentir. 
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Todas essas características, como afirma o autor, estarão ligadas tanto às reflexões 

mecânicas do conhecimento como às teorias sobre o sentimento e a arte. 

 Aproveitando o conceito da sensibilidade, entraremos na questão dos 

aspectos artísticos para explicar o quesito belo pelo lado subjetivo da percepção. 

Para Valverde (2003), o belo estimula em nós uma espécie de satisfação que não se 

separa do fator surpresa e isso é decorrência do entendimento, que não se limita 

apenas aos modelos de interpretação e explicação que a realidade pretende 

representar. Na verdade o belo promove um sentimento diferenciado porque, em 

suma, surge como um significante representando uma coisa à outra coisa sem 

depender do significado concreto. Que confirma o pensamento de Valverde (2003) é 

Kant (1985) que trata o belo como um excesso da representação sobre o 

conhecimento, excesso que proporciona um prazer propriamente estético. 

 Como todo registro é feito para ser visto, é interessante essa análise da 

fotografia do ponto de vista perceptivo e pudemos observar a aplicabilidade da 

sensibilidade como um critério operacional da composição da foto. Ressaltando mais 

uma vez, que tanto os critérios operacionais técnicos quantos subjetivos são 

igualmente importantes para a compreensão da fotografia como um meio de elevar a 

realidade à arte.  

Bresson (1952) explica que na fotografia o assunto mais importante pode 

estar relacionado aos detalhes das coisas, as que na maioria das vezes o olhar 

humano despreza sem notar a importância desses detalhes. Existe um gênero da 

fotografia que está repleto de sensibilidade e intuição, é o retrato. O autor continua 

explicitando a respeito desse assunto, relatando o quão importante é para os 

fotógrafos procurar apreender algo que seja duradouro e acrescenta como as 

pessoas sentem a necessidade de serem fotografadas no intuito de eternizar no 

tempo sua imagem capturada. 

O que acontece, como afirma Sontag (1986), é que para os fotógrafos não há 

diferença na vontade de embelezar o mundo como concomitante no esforço de lhe 

arrancar a máscara. Isso é predominante no gênero retrato, os fotógrafos retratistas 

tem a predisposição de manter o cuidado com o retratado, no sentido de retirar de 

faces anônimas traços marcantes mais próximos possíveis da realidade e ao mesmo 

tempo não fugir do critério embelezador da imagem. A autora exemplifica que 

retratos em potenciais podem ser capturados em expressões de pessoas simples, 



38 

 

como os de condições financeiras mais baixas, os mais frágeis, idosos, loucos, 

pessoas que se apresente de modo sensível à câmera. 

A sensibilidade, a intuição e o senso de geometria são três elementos que 

estiveram frequentemente presentes na composição da fotografia de Bresson. No 

entanto, desses critérios existe um, que a composição depende. O fotógrafo usa na 

hora de registrar a imagem, trata-se do sistema intuitivo do fotógrafo no qual é 

implicitamente acionado quando há a percepção de um possível grande registro a 

ser resgatado. 

[...] se a câmara disparou no momento decisivo, o fotógrafo fixou 
instintivamente uma composição geométrica sem a qual a fotografia estaria 
desprovida tanto de forma como de vida. [...] A composição deve ser uma 
das preocupações constantes, mas no momento de fotografar ela só pode 
sair da intuição do fotógrafo, pois o que queremos é capturar o momento 
fugidio, e todas as inter-relações em jogo acham-se em movimento 
(CARTIER-BRESSON, s.d., p.7-8). 

 Para encerrar essa abordagem, Sontag (1986) destaca no começo do seu 

ensaio O Heroísmo da Visão que, “nunca ninguém, através da fotografia, descobriu 

a fealdade”. A autora ainda reforça essa perspectiva, usando um argumento de 

Walter Benjamin no qual o teórico explica que, é impossível fotografar coisas simples 

como um casebre ou monte de lixo e não transfigurar o que está sendo capturado 

(1934 apud Sontag, 1986). 

 Conceituados numa tríade por Bresson (1952) – assunto, composição e 

técnica – levando em consideração esses elementos para operacionalização dos 

aspectos artísticos e reais, da subjetividade e da técnica, continuaremos o 

andamento da pesquisa sobre o instante decisivo que recorta e prende o tempo 

através da fotografia. 

2.3. Operacionando o assunto, a composição e a técnica de Bresson 

Configurar o alinhamento do assunto com a composição, a técnica e os 

elementos subjetivos (sensibilidade e intuição) particulares do fotógrafo é tentar 

montar a operacionalização em busca de registrar o instante decisivo. Dessa forma, 

tenta-se capturar imagens que representem mais do que a proximidade daquilo que 

pode ser ou não real. O anseio dessa operacionalização é transformar o que está 

sendo visto pelo ocular do visor da câmera em imagens surpreendentes recheadas 

de aspectos artísticos que aprisionam o olhar do espectador.  
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Bresson (1952) argumenta sobre a questão do assunto, da composição e da 

técnica na definição do Instante Decisivo. Apesar de citar como exemplo o gênero 

retrato quando aborda sobre o tópico assunto em relação à foto, Bresson (1952) 

informa que o assunto está por toda parte, mas que é necessária a lucidez ao que 

está acontecendo ao redor e honestidade com relação aos sentimentos. Sobre esse 

último não há um maior esclarecimento por parte do autor, no entanto, pelo contexto 

acreditamos que esteja se referindo à questão de atender ou não aos impulsos do 

sentir no momento em que está prestes a se realizar a foto, uma espécie de 

pressentimento para alguma situação. 

Assim como no jornalismo que nem todo fato é notícia, no fotojornalismo 

também. Para Bresson (1952), uma coleção de fatos não consiste no assunto, 

muitas vezes os fatos apresentam baixo interesse. No entanto, é através dos fatos 

que chegamos a determinado assunto, por meio da compreensão que nos permite 

selecionar o que comunica ou não a possível realidade. 

 O assunto em questão, que permeia a fotografia, ressaltado por Bresson 

(1952) valoriza o espontâneo, a naturalidade das expressões, a normalidade dos 

indivíduos, os contrastes de fatos distintos, nem destacando o suave e nem o 

grotesco, mas encaixando ambos em um só registro, refletindo assim o assunto 

como um todo em algo que possa levantar questionamentos e proporcionar o que os 

olhos buscam como identificação poética. 

A fotografia implica o reconhecimento de um ritmo no mundo das coisas 
reais. O que o olho faz é encontrar e enfocar o assunto particular dentro da 
massa da realidade: o que a câmara faz é simplesmente registrar em filme 
as decisões tomadas pelo olho (CARTIER-BRESSON, s.d., p.7). 

 A composição da fotografia é uma consequência de uma colisão simultânea, 

afirma Bresson (1952). É nesse ponto da operacionalização que o fotógrafo tem a 

possibilidade de prender o instante decisivo da foto. O autor explica que é na 

composição que se encontra o posicionamento antecipado dos fatos, ou seja, uma 

forma de se colocar a frente das ações do assunto que começa a se desenrolar.  

Esse processo se movimenta simultaneamente com essas ações de modo 

que o fotógrafo se posiciona aguardando que todos os elementos estejam ajustados 

equilibradamente dentro do movimento, prontos a serem capturados. No mesmo 

sentido, com as palavras de Bresson (1952), a composição é “um momento em que 
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todos os elementos dinâmicos se acham equilibrados” e ainda complementa: “a 

fotografia deve capturar esse momento e imobilizar o seu equilíbrio” (s.d., p.7). 

 Um dos pontos importantes que faz diferença no momento de compor a foto é 

o próprio olhar do fotógrafo. Mover-se mudando a direção em busca de melhores 

cenas, mexer-se em busca de melhores ângulos, aproximar-se ou distanciar-se para 

melhor captar as informações do registro, tudo isso Bresson (1952) destaca no 

momento em que o fotógrafo está compondo seu registro e ressalta como tais atos 

influenciam no resultado final do recorte captado.  

O autor (1952) afirma que o fotógrafo tem um olhar que pesa e avalia sempre 

as coisas, uma forma de buscar uma coincidência nas linhas ao se mover, em que 

milímetros mudam completamente a cena ou um simples dobrar de joelhos já mostra 

outra perspectiva. Ainda demonstra que tais atitudes são tomadas quase na mesma 

frequência de tempo em que se aperta o botão da câmera, ou seja, com uma 

velocidade reflexa sobre a ação. 

Um dos relatos de Bresson (1952) sobre esse anseio fotográfico de encontrar 

a composição perfeita surpreende e revela o quão fissurado ele era por captar esses 

instantes precisos, e o segredo dessas capturas é explicado nesse relato em que 

ressalta a espera como um elemento primordial para compor o registro. 

Às vezes, acontece que o fotógrafo espera, retarda, aguardando que 
alguma coisa ocorra; às vezes tem a sensação de que ali acha tudo o que 
faz uma boa foto - menos um único elemento, que parece estar faltando. 
Mas que elemento? Alguém subitamente penetra no campo de visão do 
fotógrafo. Ele acompanha o caminhante através da sua objetiva. Espera e 
espera e finalmente aperta o botão e sai com a sensação (embora não 
saiba bem o porquê) de que realmente conseguiu obter alguma coisa boa. 
Esta sensação tira uma cópia desta foto, traça sobre ela as figuras 
geométricas que surgem durante a análise, e vai observar que, se a câmara 
disparou no momento decisivo, o fotógrafo fixou instintivamente uma 
composição geométrica sem a qual a fotografia estaria desprovida tanto de 
forma como de vida (CARTIER-BRESSON, s.d., p.7). 

Ainda sobre a composição de Bresson (1952), estabelece-se também o senso 

de geometria, formas geométricas – linhas, contornos, espirais, círculos etc – são 

destaques nas imagens realizadas por ele. Uma das características do fotógrafo era 

sua discrição. No ato de fotografar era sutil e perspicaz, gostava de ficar em silêncio 

apenas observando e sempre mantinha o cuidado de organizar geometricamente a 

composição.  

No que concerne a parte operacional-técnica, o autor expressa que o 

fotógrafo precisa da técnica até o ponto de conseguir dominar o que está sendo visto 
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pelo visor ocular da câmera. Para Bresson (1952), já naquela época, havia uma 

considerável evolução no que se refere a equipamento fotográfico. Era a época das 

Leicas.  

Como Bresson (1952) costumava manter-se na invisibilidade da cena, ele 

prontamente optou por usar uma dessas câmeras fotográficas, por ser pequena, leve 

e de fácil manejo. Usava também uma lente 50mm (fixa) – é um tipo de lente mais 

clara que as comuns porque possui boa abertura, desfoca bem o plano de fundo e 

(para muitos fotógrafos) é ideal para fazer retratos.  

Bresson (1952) não tratava a câmera como um brinquedo mecânico, na 

verdade ele a tinha como um instrumento, e explica que no cotidiano os fotógrafos 

anseiam por esse funcionamento preciso do objeto mecânico, muitas vezes 

pensando exageradamente na técnica, quando o suficiente, muitas vezes, é ver e 

estar atento ao que está observando. 

Na opinião de Bresson (1952), a configuração da câmera, como o ajuste de 

velocidade, abertura, graduações e mais outras escolhas, são ações, que de tão 

repetidas, deveriam já ser realizadas pelo fotógrafo automaticamente. O autor não 

se opunha a técnica fotográfica, no entanto, a sua prioridade maior, quando estava 

compondo sua fotografia, era o pressentir e estar pronto quando determinados fatos 

acontecessem. Sobre a técnica fotográfica ele afirma que se o fotógrafo conhece 

bem seu equipamento, a câmera acaba se tornando a “extensão do olho” (s.d., p.2). 

 A definição da fotografia para Bresson (1952) é saber reconhecer a 

simultaneidade, ter a consciência de captar rapidamente a importância de um 

acontecimento, assim como já ir trabalhando na organização das formas que vai 

compor e dá a expressão devida ao registro. 

 A técnica fotográfica é como se fosse o engendramento maquinário da 

realidade, e a subjetividade fotográfica seria o condutor desse maquinário que 

introduz os acabamentos, nesse caso, os aspectos artísticos. É o que Bresson 

(1952) indica quando finaliza a sua definição da técnica sobre o instante decisivo: 

Acredito que, no ato de viver, a descoberta de nós mesmos se faz 
concomitantemente com a descoberta do mundo que nos cerca; do mundo 
que pode modelar-nos, mas também pode ser por nós afetado. Deve-se 
estabelecer um equilíbrio entre esses dois mundos - o que está dentro de 
nós, e o que está fora. Em, conseqüência, de um processo recíproco 
constante, esses dois mundos acabam formando um único. E é este mundo 
que devemos comunicar (CARTIER-BRESSON, s.d., p.9). 
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 Para encerrar esse capítulo, Bresson (1952) ainda ressalta que na fotografia 

não há como separar conteúdo de forma, diz que a forma é uma organização técnica 

que acompanha a fotografia. Nessas organizações segue as concepções e emoções 

do fotógrafo, impressas, concretizadas e comunicadas por meio de um perfeito 

instinto humanizado. 

 No último capitulo, trataremos da abordagem da nossa metodologia, que se 

refere a análise de imagens, sobre a perspectiva de Martine Joly (1994). E 

aplicaremos o método nas imagens escolhidas, com o objetivo de esquematizar na 

prática a operacionalização desses aspectos artísticos no fotojornalismo atual. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DAS IMAGENS 

3.1. Conhecendo o método e a metodologia: análise de imagem  

Do latim Imago, surgiu o termo “imagem” que significa a abrangência de toda 

e qualquer visualização motivada pelo ser humano, ou seja, caracterizado em forma 

de objeto, obra de arte, registro fotomecânico, no sentido de construção pictória 

(desenho, gravura, pintura) e até mesmo as do pensamento, que são as imagens 

mentais. 

Para tentar alcançar os objetivos delineados nessa pesquisa, utilizaremos 

como metodologia a analise de imagens. De acordo com Joly (1994), a arte e a 

comunicação representam dois conceitos que não se separam. Nesse caso, 

podemos avaliar esses dois conceitos presentes no fotojornalismo, que ao mesmo 

tempo em que leva comunicação, retrata a realidade com aspectos artísticos. 

Dentro da área de Comunicação, para realizar o método da análise de 

imagens é indispensável o entendimento mais exato sobre o objeto a ser 

pesquisado, “estreitar o foco”, um dos pontos definidores de toda e qualquer 

imagem. A ação de identificar imagens, a capacidade de percepção visual, seria um 

dos modos mais conhecidos de relação entre o homem e o mundo. A definição 

desse método, de modo geral, gira em torno da capacidade natural que todo ser 

humano tem como uma das formas de se comunicar com os outros. 

O que constitui o aspecto principal dessa análise é a capacidade que as 

imagens têm de comunicar determinadas mensagens. De maneira mais clara, a 

análise de imagens tem como interesse a compreensão das mensagens visuais 

inseridas nos produtos comunicacionais, em especial aos meios de comunicação de 

massa, como nesse caso a fotografia, objeto que será investigado nessa pesquisa. 

[...] interpretar e analisar uma mensagem, não consiste certamente em 
tentar encontrar uma mensagem preexistente, mas em compreender que 
significações determinada mensagem, me determinadas circunstâncias, 
provoca aqui e agora, sempre tentando destrinçar o que é pessoal do que é 
coletivo (JOLY, 1994, p.4). 

O corpus desse projeto está relacionado ao fotojornalismo, sobretudo na 

perspectiva política do Brasil, sendo constituído por quatro fotografias; três 

especificamente das manifestações de junho de 2013 e uma da atual presidente do 

Brasil, Dilma Roussef, fotografia intitulada “Touché”, de 2011, que ganhou na 
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categoria Fotojornalismo em um dos concursos nacionais mais importantes, o 

Prêmio Esso de Jornalismo. 

A escolha dessas seis fotografias se deu a partir de critérios semióticos que 

foram explicitados durante o primeiro capítulo da pesquisa e agora tentaremos 

relatar na prática esses critérios. Utilizaremos os conceitos semióticos de Peirce, 

sobre a percepção de Lúcia Santaella (2007), construindo uma ponte com a 

definição do “Instante Decisivo”, de Henri Cartier-Bresson (1952), avaliando as 

revelações artísticas inseridas no fotojornalismo sob o aspecto semiótico, técnico e 

subjetivo. 

Dada a proporção desse movimento no país, um evento tão importante e de 

grande magnitude gerou uma quantidade exorbitante de imagens fixas e móveis. 

Para Joly (1994), somos consumidores de imagens; daí a necessidade de 

compreendermos a maneira como a imagem comunica e transmite as suas 

mensagens; de fato, não podemos ficar indiferentes a uma das ferramentas que 

mais dominam a comunicação contemporânea: a imagem, mais especificamente, 

para essa pesquisa, a fotografia do fotojornalismo. O intuito é tentar responder como 

se operacionaliza os aspectos artísticos nessas fotografias das manifestações 

políticas no Brasil. 

A tarefa do analista é precisamente a decifração das significações que a 
aparente naturalidade das mensagens visuais implica. Naturalidade que, por 
paradoxo, é espontaneamente vista como suspeita pelos mesmos que a 
acham evidente quando pensam ser manipulados pelas imagens (JOLY, 
1994, p.47). 

Reforçando o que Henri Cartier-Bresson (2004) já explicou sobre a 

reportagem fotográfica, os melhores registros surgem a partir do “Instante Decisivo”, 

um conceito que, segundo ele, consiste no entendimento de que de todas as 

maneiras de se expressar, a fotografia é a única capaz de capturar para sempre o 

instante preciso e passageiro, como uma forma de parar e prender o tempo. Analisa 

que as coisas constantemente estão desaparecendo e, uma vez que se perdem, não 

existe nada que as possa trazê-las de volta. 

Segundo o autor, essa observação também pode ser incorporada à pesquisa 

como suporte, num contexto em que, no fotojornalismo moderno, para realizar uma 

reportagem fotográfica que insere aspectos artísticos, temos uma operação conjunta 

do cérebro, do olho e do coração, envolvendo mais do que a técnica, mas também a 

sensibilidade. 
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Segundo Dubois (1994), a fotografia pode ser lida sob três aspectos: 1. como 

espelho do real – o discurso da mimese –, onde há semelhança entre a imagem 

fotográfica e o real; 2. como transformação do real – o discurso do código e da 

desconstrução –, que modifica o capturado por meio de cortes, cores e 

enquadramentos, possibilitando assim uma transformação da realidade; e 3. como 

índice, quando o retorno ao referente é iminente, ou seja, o referente adere. 

Levando em consideração essas três abordagens, nos apoiaremos no 

segundo e no terceiro ponto para dar continuidade ao desenvolvimento da pesquisa, 

pois esses dois pontos se aproxima mais da proposta lançada nesse projeto, que 

investiga o fotojornalismo como meio de elevar à realidade à arte. 

Dubois (1994), explica esse segundo ponto que norteia a ideia da fotografia 

como um meio de transformar o real, baseando-se no discurso do código e da 

desconstrução. E aponta contrariamente para o discurso da mimese, esse do 

“ilusionismo do espelho fotográfico” como afirma. E continua discorrendo que a 

fotografia vai além desse princípio da realidade, apresenta-se em formas de códigos 

proporcionando a possibilidade de transferência quando analisada, uma maneira de 

transformar a realidade, vivificando-a e não a neutralizando como um espelho com a 

ideia de que apenas reflete. 

No terceiro ponto, Dubois (1994) esclarece a fotografia, baseando-se no 

discurso do índice e da referência, como um sutil traço da realidade. Apesar de 

muitos defenderem a ideia que descontrói semiologicamente a fotografia, o autor 

assume que há certa sensação de realidade da qual não pode ser contestada, 

mesmo com todos os códigos que compõe o cerne do real. Dubois (1994) ressalta 

as ideias de Peirce que defende a fotografia como um elemento índexical. No 

entanto, acrescenta que a fotografia, além de índice, pode parecer com seu 

referente e a partir daí entrar na categoria de ícone, adquirindo sentido e passando a 

ser reconhecida como símbolo. 

Dentro da análise de imagens existe algumas linhas de pesquisa que 

norteiam, como é o caso da análise semiótica que nos apoiará e no servirá como 

uma linha de pesquisa extra, também seguida nesse projeto. 

Compreender as imagens do ponto de vista semiótico, técnico e subjetivo é o 

propósito dessa pesquisa. Para isso se desenvolveu um percurso estabelecido 

envolvendo algumas etapas dos procedimentos metodológicos para destacar os 

principais pontos da fotografia, como a leitura, a interpretação e, por fim, a síntese 
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ou conclusão das fotografias escolhidas para análise. Nessa construção que será 

feita, alguns aspectos devem ser considerados, como é o caso da questão do 

enquadramento, da perspectiva, da relação fundo/figura, da composição da imagem, 

da utilização da luz e das cores, da relação entre os objetos representados e da 

função da mensagem visual. 

Por fim, nas análises fotográficas, além da relação da imagem com o objeto 

eternizado por ela, também se destaca a perspectiva simbólica do visual estético. 

Além de registrar uma parte visível do mundo, um recorte do real, a fotografia 

possibilita o ato de divulgar, exercitando e apurando o olhar para a observação das 

cenas. 

3.2. Análises das imagens aplicadas sobre o ato do fotojornalismo  

No mês de junho de 2013, o Brasil viveu um momento histórico na sua 

política. O país passou por uma sequência de manifestações populares espalhadas 

por grandes capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, 

Fortaleza, Natal, o Distrito Federal e muitas outras. Era o movimento vem pra rua, 

incialmente popularizado pela reivindicação que exigia a diminuição no aumento que 

houve nas tarifas dos transportes públicos, mas logo foram massificados por 

despontar os tantos outros problemas na estrutura básica do país, como ausência 

de melhores investimentos na educação, segurança, saúde e moradia. 

Tal situação propiciou um grande volume de conteúdo jornalístico que 

repercutiu nacional e internacionalmente. No entanto, o foco da nossa pesquisa está 

no fotojornalismo, mas especificamente, em algumas imagens escolhidas com 

aspectos artísticos, para podermos tentar responder sobre como acontece a 

operacionalização dessa junção tão distinta entre arte e realidade.    

A primeira imagem analisada é uma foto de Brunno Covello, publicada por três 

vezes no jornal Gazeta do Povo, duas vezes colorida7 e uma em preto e branco. 

Trata-se do grande símbolo que representa os protestos de junho, a história da 

máscara. 

 

 

                                                 
7
 A versão colorida da imagem encontra-se anexada ao final da pesquisa. 
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 Guy Fawkes, V de Vingança ou Anonymous? 

 

Figura 2 (versão em preto e branco) - Manifestação popular de segunda-feira, dia 17 de junho, em 
Curitiba, na Praça Santos Andrade. Foto: Brunno Covello, Gazeta do Povo. 

Segundo Santaella (2007), vimos que o signo é a essência da semiótica e é 

tudo que remete a outra coisa. Observando a figura acima, destacaremos a máscara 

como elemento artístico que chama mais atenção dos espectadores para aplicar a 

tríade semiótica de Peirce. A máscara que surge em primeiro plano, emplacada no 

meio no prédio em segundo plano, transfere a sensação de posse e poder sobre as 

demais pessoas que aparecem menores e desfocadas e sobre a situação como um 

todo.  

A tríade semiótica, começando pelo representamen que é a parte da 

percepção do signo, apresenta a máscara em quatro contextos, são quatro histórias 

em uma só máscara.  

A figura do rosto que dá forma a máscara foi inspirada na face do 

revolucionário inglês Guy Fawkes8. Segundo a obra “A Conspiração da Pólvora: 

terror e fé na revolução inglesa”, da autora Antonia Fraser (2000), Guido Fawkes ou 

Guy Fawkes, foi um revolucionário que tentou explodir o parlamento da Inglaterra 

                                                 
8
 Ao final da pesquisa, anexa a pintura da face de Guy Fawkers. 
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porque sua religião católica não era aceita na época da monarquia vigente. No 

entanto, o plano de explodir o parlamento foi descoberto e posto abaixo.  

 O dia 5 novembro é comemorado na Inglaterra como a Noite das Fogueiras, 

a data ficou reconhecida pela história do Guy Fawkes que é lembrado por sua 

coragem, considerado o único homem a enfrentar o parlamento com resistência. A 

maneira como Guy Fawkes foi executado ficou marcado na história, ele morreu 

decapitado, depois foi esquartejado e as partes do seu corpo foram expostas em 

praça pública. 

A máscara surge na graphic novel V for Vendetta do escritor Allan Moore e 

desenhista David Lloyd, lançada no Brasil em 1989. O personagem principal “V” usa 

como símbolo em seu rosto a face de alguém que lutou contra um sistema.  

Moore (2013) escreveu a história em quadrinhos criando o personagem V que 

acredita nos ideais de Fawkes, transferindo o conceito de que um sistema totalitário 

pode até apagar um homem que buscava revolucionar no país em que vivia, mas 

não afetou as ideias que ele representava.  

Uma adaptação da graphic novel V for Vendetta foi realizada para o cinema. 

A produção do filme V de vingança, em 2005, sobre a direção de James McTeigue, 

tem duração de 132 minutos. O longa se passa em uma Inglaterra futurista, em que 

o povo vive sobre o regimento de um governo totalitário. Por lá também vive Evey 

Hammond (representado pela atriz Natalie Portman). A personagem acaba sendo 

salva de uma situação perigosa por um homem mascarado, chamado V (vivido pelo 

ator Hugo Weaving). V, uma espécie de herói, convence seus compatriotas a se 

rebelar contra a tirania e a opressão do governo inglês, uma verdadeira revolução é 

provocada. Concomitante, Evey busca informações sobre o passado de V e no final 

ela descobre a sua função dentro do plano dele para trazer liberdade e justiça ao 

país. 

Por fim, a máscara se popularizou mundialmente por meio de um grupo 

denominado Anonymous. Representado por pessoas sem identificações, o 

anonymous surgiu em 2003 e sua atuação acontece especificamente na plataforma 

online. Landers (2008), explica que foi através de um fórum especializado chamado 

4chan que o grupo surgiu, pois nesse fórum os usuários mantinham o anonimato 

preservado. Atualmente o anonymous se intitula como uma legião de pessoas que 

busca contrariar, na maioria das vezes, os sistemas de governos, lutando por causas 
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e direitos, por meio de protestos marcados pela internet e realizados em todo o 

mundo. 

Ainda na aplicação da tríade semiótica de Peirce, por Santaella (2007), o 

objeto da foto acaba sendo a máscara propriamente dita. E o interpretante tem a 

opção de ver e escolher pela percepção do representamen de quatro contextos que 

a máscara representa. O significado do signo é acionado quando observamos a 

máscara e dependendo do conhecimento contextual da imagem que o espectador 

tenha, o objeto na foto (a máscara) pode revelar em sua totalidade toda a sua 

significação. 

A segunda imagem a ser analisada, vamos observar, além do documental, a 

expressão que se insere e enriquece a fotografia. Aproveitando ainda pra descrever 

pontuações técnicas da imagem. 

 Fogo! 

 

Figura 3 - Manifestante enfrenta a polícia no centro do Rio de Janeiro, dia 17 de junho de 2013. Foto: 
Christophe Simon/PHOTP AFP, G1. 

 Como podemos ver pela semiótica, a imagem representa um manifestante 

aparentemente gesticulando como uma maneira de pedir calma, mas o seu pedido 

não é atendido pela comprovação do rastro de fogo que saí de uma das armas dos 

policiais, quando atira em direção ao manifestante.  
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Uma imagem que se encontra no campo documental, mas que também não 

despreza os aspectos artísticos. Como diz Rouillé (2009), no caso dessa imagem, o 

que se destaca é a arte dos fotógrafos que privilegia a forma antes da função e o 

modo de representação acima do objeto representado, encontrando assim um 

escape das imposições estéticas que estão presas à categoria do documento. 

Mesmo sendo uma imagem que apresenta um contexto pesado de violência, 

demonstra que o fotógrafo se importou com a rapidez, em assegurar no registro pela 

captação que literalmente para o tempo, eternizando os estilhaços de fogo saídos da 

arma do policial. 

Voltando agora para o elemento principal dessa imagem, nos atentamos para 

a expressão do manifestante. É possível perceber a espontaneidade na reação da 

face dele, sua expressão natural de susto chega a fechar os próprios olhos, libera no 

espectador uma sensação de pânico e isso é explicado por Valverde (2003), que 

reforça a ideia de que a sensibilidade tem mais haver com a representação do que 

com a própria presença dos fatos. 

 Outro ponto que deve ser ressaltado, agora direcionado a parte técnica é a 

questão do enquadramento, da regra dos terços, que situa as informações na 

imagem. Podemos notar com há uma divisão de lados que configura a ideia de 

confronto, a imagem foi pega de lado e no segundo plano não desprezou a ideia de 

profundidade com a pista e árvores e mais pista e árvores. Sem contar que ainda 

houve o cuidado com o alinhamento da foto, perceptível nas linhas da calçada e na 

reta do meio fio da pista. 

 Existem alguns detalhes simples que lembra o instante decisivo de Bresson 

(1952), como o movimento dos pés dos policiais harmoniosamente em direção ao 

manifestante. Mais uma vez o alvejar que foi feito pelo policial e captado, parado e 

prendido pela câmera do fotógrafo. E por fim a sombrinha que quase não é notada, 

deixada cair no chão pelo desespero do manifestante. 

 Encerro a analise dessa imagem explicando que mesmo a cena sendo forte e 

até mesmo impactante pelo nível de tensão trazido nela, é impressionante que a 

fotografia consiga imprimir oposições tão distintas como dor e leveza em um mesmo 

recorte. Para completar a uniformidade de luz e cores, mesmo acinzentadas, 

ganham vidas e consegue o principal objetivo do fotojornalismo: informar. 
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 “Pra não dizer que não falei das flores...” 

 
Figura 4 - Manifestante entrega flor a policial neste sábado, 15 de junho, Copa das Confederações. 

Foto: Beto Barata/PHOTO AFP, Uol. 

 Essa é uma das imagens que ao longo do tempo vem sendo regulamente 

repetida em se tratando de atos de manifestações. Uma das primeiras cenas 

parecidas com essa, datada em 1967, foi realizada pelo fotógrafo Marc Riboud da 

Agencia Magnum9, durante a guerra do Vietnã, em Washington, nos EUA. O 

fotógrafo captou uma sequência de imagens mostrando uma mulher com uma flor na 

mão enfrentando os soldados com suas armas, a imagem10 repercutiu mundialmente 

e até hoje pode ser consultada online no próprio site da agencia. 

Sobre os aspectos artísticos, dentro da análise de imagens de Joly (1994), 

existe um ponto no qual é retratada a intenção do autor quanto a se fazer obras de 

artes em geral. Autora (1994) assume que a realização de tal análise gera certa 

                                                 
9 A agencia cooperativa Magnum foi fundada em 1947 por Henri Cartier-Bresson, 
Robert Capa, Maria Eisner, David "Chim"Seymour, George Rodger, William Vandivert e Rita 
Vandivert. Motivavdos pela sensação de alívio causado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, 
funadaram esta cooperativa dois anos após o fim da guerra, tirando proveito daquilo que melhores os 
definia enquanto profissionais: a mistura do repórter com o artista. (Fonte: 
http://www.infopedia.pt/$magnum;jsessionid=djx6FAU4XgAeIsXLXySmuw__). 
10

 A fotografia está disponível para consulta no site Magnum Photos e pode ser acessada no link: 
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchDetail&VBID=2K1HZSGJBFWM7&PN=23&IID=2
S5RYDZ247PK. Ao final da pesquisa também encontra-se anexada a sequência de imagens. 

http://www.infopedia.pt/$magnum;jsessionid=djx6FAU4XgAeIsXLXySmuw__
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchDetail&VBID=2K1HZSGJBFWM7&PN=23&IID=2S5RYDZ247PK
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchDetail&VBID=2K1HZSGJBFWM7&PN=23&IID=2S5RYDZ247PK
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resistência, porque o domínio da arte gira mais em torno do aspecto expressivo do 

que da comunicação, geralmente uma obra de arte ou uma imagem está relacionada 

a um rito, uma crença ou no senso mais comum, como uma colocação mágica.  

 Observando a subjetividade que cerca a imagem, podemos ver que fotografia 

foi construída com uma dualidade de sentimentos. Em um mesmo recorte, 

apreendidas harmonicamente, temos pacificidade e conflito transcendendo 

disparidade aos olhos de quem a observa. 

Repleta de conteúdo artístico, a imagem mostra um manifestante com nariz 

de palhaço ironicamente estirando uma flor ao policial. Podemos ver a sensibilidade 

transferida da fotografia por meio do assunto em destaque, visualizando dois 

sujeitos em lados opostos, colocados frente um ao outro, apresentando expressões 

faciais distintas e sobressaídas de uma espontaneidade, que a lente da câmera 

registrou. De um lado o manifestante com a boca aberta como se estivesse 

querendo transmitir alguma mensagem, do outro o policial respondendo 

aparentemente irritado, o momento remete a uma situação tensa que ambos 

estariam passando.  

Um detalhe importante nessa fotografia é a flor que apresenta dois tipos de 

coloração em suas pétalas, branca e cinza. Isso ressalta duas possibilidades, a 

primeira é que talvez tenha sido a luz que clareou apenas as principais pétalas que 

estão à frente das outras e por essas outras terem perdido tal iluminação, ficaram 

cinza. A segunda possibilidade trata-se da própria alteração na quantidade de 

pétalas da flor, que com o objetivo de elevar a beleza da flor, supõe a utilização de 

programas de tratamentos fotográficos, que dão a possibilidade de acrescentar tais 

pétalas. Enfim, são apenas hipóteses, comprovado mesmo é que a flor realmente 

existe na composição da foto. 

De maneira geral, analisando imagens fotográficas podemos perceber que o 

objetivo da perspectiva intuitiva e sensível, é contribuir delicadamente para 

introdução desses aspectos artísticos nas fotografias e como afirma Sontag (1981), 

“nunca ninguém, através de fotografias, descobriu a fealdade”, ou seja, profissionais 

e amadores da fotografia quando realizam seus cliques implicitamente tentar 

ressaltar o que melhor está se vendo. 
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 Touché 

 

Figura 5 – Touché, Presidente Dilma Rousseff durante a cerimônia da Academia Militar das Agulhas 
Negras, em 21 de agosto de 2011. Foto: Wilton de Sousa Junior, jornal O Estado de S.Paulo. 

 Não é por acaso que deixamos o Instante Decisivo de Henri Cartier-Bresson 

para ser abordado no final. Pois se observarmos, incomum entre todas as fotografias 

analisadas nessa pesquisa é justamente o “momento oportuno” que os fotógrafos 

tiveram a sensibilidade de aproveitar e registrar imagens impressionantes. Se 

considerarmos o tempo das coisas acontecendo, não poderiam ter sido registradas 

nem antes e nem depois, tinha que ser naquele exato instante. 

A começar pela primeira imagem, a da máscara, a espera do instante decisivo 

que o mascarado se posiciona bem no meio do prédio, como se a imagem pudesse 

dizer de que ali havia um dono e seria aquela máscara.  

O instante decisivo se faz presente novamente na segunda imagem quando o 

fotógrafo espera o policial atirar para captar na imagem justamente o fogo saindo da 

arma, com a câmera em velocidade alta é possível prender detalhes que muitas das 

vezes o olho humano desperdiça.  

Já na terceira imagem o que pode ser visto é que, ao realizar o registro da 

entrega da flor do manifestante ao policial houve-se uma espera do desenrolar da 
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cena, da qual a captação não podia ser nem antes e nem depois dele entregar a flor, 

mas sim no exato momento em que o manifestante está entregando a flor, dessa 

forma transfere-se um constante movimento no recorte como se a situação estivesse 

acontecendo sempre em que a olhamos. 

A quarta e última fotografia foi batizada pelo autor do registro, Wilton de 

Sousa Junior, como Touché. Reconhecida nacionalmente, essa imagem ganhou 

como melhor fotografia do Prêmio Esso de Jornalismo. Essa fotografia não faz parte 

dos registros escolhidos das manifestações, mas é válida sua análise porque 

exemplifica perfeitamente a definição do Instante Decisivo de Bresson (1952). 

Bresson (1952) em sua analise do Instante Decisivo explica sobre alguns 

aspectos que foram abordados durante a pesquisa e que se aplica na imagem 

Touché. O autor (1952) relata sobre como conseguir realizar uma reportagem 

fotográfica e discorre a respeito do fato de saber esperar, que tal espera pode ser 

rápida ou demorada. Mas o fotógrafo não sabe ao certo pelo o que está esperando, 

no entanto, deve-se manter a calma e ver o desenrolar da situação, atentando-se 

para onde está o assunto primordial e quando todos os elementos encontram-se 

perfeitamente ajustados no enquadramento, é esse o momento de prender tal 

composição, implicitamente a técnica também está inclusa nessa ação. 

 Não existe uma fórmula pronta para saber como, quando e onde o instante 

decisivo pode acontecer, a única coisa enfatizada por Bresson (1952) é de que 

quando se está no exercício fotográfico é necessário ter o domínio do pensar, de ver 

e de sentir e tentar colocar essa três ações em uma mesma linha. É a partir disso 

que se pode reconstruir uma nova realidade repleta de espontaneidade, 

sensibilidade e arte. 

 Voltando a análise da imagem Touché é possível notar alguns elementos 

técnicos que contribuem para termos a leitura de que a personagem da foto foi 

golpeada pela espada. Primeiro vejamos a linha amarela no asfalto que dá a 

sensação de profundidade, levando o nosso olhar para onde encontramos outros 

personagens distantes que por estarem longe do assunto principal acabam ficando 

em desfoque, não possuem importância e representam meros coadjuvantes na 

fotografia. O fato do segundo plano11 aparecer desfocado, demonstra que os 

elementos da frente acaba se tornando o principal assunto e na sequencia vem em 

                                                 
11

 Do latim postergare, significa deixar de ter preferência, desprezar, preterir. Possuir descaso em 
relação a alguém ou a alguma coisa; menosprezar. 
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destaque à mão que segura à espada, a espada e a personagem. A partir dessa 

ação podemos ver o instante decisivo, o fotógrafo que esperou a personagem 

principal dá um passo à frente, se inclinando e dando a entender que foi golpeada. 

Tudo projetado para obtermos essa leitura, de que a presidenta foi atingida. 

 Finalizando a análise das imagens, observamos que a operacionalização dos 

aspectos artísticos inseridos no atual fotojornalismo tem haver com o cuidado 

técnico e subjetivo de representar a realidade de maneira mais aprimorada. 

Aprendemos com Valverde (2003), que a confirmação da existência desses 

aspectos artísticos, seja na fotografia ou em outra área, tem haver com o nosso 

sentir, com as reações geradas em nós e que isso não dependem exclusivamente 

daquilo que é belo, mas sim do nosso entendimento acerca das coisas, por isso a 

semiótica de Peirce foi fundamental para a construção dessa pesquisa, uma vez 

que, é gerado em nós estímulos por meio dos signos e significados das coisas.  

Os outros teóricos também foram importantes para a construção dessa 

pesquisa. Todos, de maneira geral, contribuíram para tentarmos chegar a uma 

possível solução do problema. Isso porque a ciência é uma construção e está em 

constante desenvolvimento, por isso não podemos finalizar e nem concluir nada, 

apenas tentar, esse é o nosso papel e nós tentamos.  

Então, o que podemos dizer é que começamos a compreender que a 

operacionalização técnica e subjetiva da fotografia possibilita a inserção dos 

aspectos artísticos no fotojornalismo. No entanto, esses aspectos artísticos ganham 

força, na maioria das vezes, quando o instante decisivo de Bresson (1952) surge e é 

aproveitado.  

De maneira geral, poderíamos fazer uma analogia e comparar a parte técnica 

da fotografia com a própria realidade, no sentido de coincidirem com a questão literal 

das coisas. Já a parte subjetiva da fotografia poderia ser comparada com os 

aspectos artísticos, pois ambas se sustém na questão metafórica das coisas. 

Enfim, o que podemos perceber que ambas estão presente nessa 

operacionalização, às vezes uma se destaca mais, outras vezes a outra, mas o que 

devemos entender é que as duas são igualmente importantes, sem precisar que 

uma anule a outra. E quando juntas, consistindo em um instante decisivo, o possível 

resultado é: poetizar fotograficamente a realidade. 
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Considerações Finais 

Com o objetivo de tentar responder o questionamento que norteia essa 

pesquisa, acerca de como se operacionaliza os aspectos artísticos dentro do 

fotojornalismo moderno, chegamos ao fim com a construção de um possível 

caminho que facilita o tracejar do surgimento desses aspectos. 

Como podemos observar atualmente a sociedade anda cada vez mais 

exigente com a questão visual das coisas. A fotografia em si vem se aprimorando e 

evoluindo ao longo do tempo em termos de qualidade, técnica e arte. Para o 

fotojornalismo, essa exigência também não é diferente. É comum ver em capas de 

jornais fotos que claramente destacam essa exigência. Recortes realizados de 

maneira mais cuidadosa com a preocupação da questão técnica, aliada a 

subjetividade que, muitas vezes além de representar, reconstrói a realidade de forma 

poética. 

Como principal objetivo nessa pesquisa, nos propusemos a tentar solucionar 

a retratação de como funciona essa operacionalização dos aspectos artísticos dentro 

do fotojornalismo. Aliado a esse objetivo, especificamos a importância da definição 

do Instante Decisivo, de Henri Cartier Bresson, como um elemento chave para o 

surgimento de resgatar cenas que confere uma realidade completamente 

transformada. Nesse sentido, trouxemos dois fatores distintos, mais que unidos 

contribuem grandemente para a fotografia, trata-se da técnica e da subjetividade. 

Construímos, fundamentado na teoria da semiótica de Peirce (1995), a 

definição dos significados dos signos apresentados nas fotografias, explicando a 

relação do representamen, objeto e interpretante. Reforçando essa perspectiva, 

contamos com o apoio de Santaella (2007) e Nöth (1998), que nos apoia ressaltando 

o fato da fotografia copiar uma possível realidade, mas que não é a realidade 

propriamente dita. Dando, a partir daí, o espaço que os aspectos artísticos 

precisavam para libertar a fotografia dessa ideia de ser a realidade propriamente 

registrada, contrariando a ideia de Barthes (1984) que define que a fotografia só 

registra o referente que está à frente da objetiva. 

Para Rouillé (2009), fugir desse questionamento se a fotografia é ou não é 

arte, no fez visualizar dois conceitos relatados pelo autor como fator contribuinte a 

essa pesquisa, analisar a característica mais importante que é a arte dos fotógrafos 

e a fotografia dos artistas, saindo dessa indagação que até hoje se discute. 
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Para dar início ao caminho que essa operacionalização dos aspectos 

artísticos realiza, que se refere à parte técnica da fotografia, embasamo-nos na 

pesquisa “Fotojornalismo: Uma introdução à história, às técnicas e à linguagem da 

fotografia na imprensa” de Sousa (2002), e elencamos um quadro que categoriza os 

principais pontos técnicos que o fotógrafo opera preparando sua câmera para 

registrar a imagem.  

Abordagens mais simples como iso, diafragma/abertura, 

obturador/velocidade, foco, profundidade de campo, fotometria, fotómetro, flash e 

zoom foram esclarecidos. Em seguida, ainda na técnica fotográfica, explicamos 

pontos como à questão da composição, regra dos terços, ângulos, enquadramentos, 

planos, cor, luz, textura, contexto, emoção, perspectiva e criatividade. Para 

complementar esse caminho e agregar conhecimento sobre efeitos na fotografia, 

descrevemos pontos extraordinários que têm sido usados frequentemente, são os 

efeitos bokeh, lens flare, golden hour, panning, longa exposição, lightpainting, 

contraluz e HDR. 

Traçado a primeira etapa dessa operacionalização, partimos para a questão 

da subjetividade na fotografia. Observamos o fato de exercitar o olhar, no sentido 

mesmo de apuramento, de está sensível às coisas que ocorre a volta, aproveitando 

a intuição. Quem confirma a importância dessa sensibilidade, que tem mais haver 

com a nossa maneira de sentir as coisas, seja essa uma fotografia ou qualquer outra 

coisa, é Valverde (2003). O autor explica que a definição daquilo que se tornará algo 

que permaneça marcado no tempo e espaço vai depender muito mais do que 

sentimos quanto a esse objeto, do que com padrões estabelecidos daquilo que é 

belo. Nesse mesmo sentido, ainda dentro da subjetividade, foi possível encaixar 

perfeitamente o instante decisivo de Bresson (1952), esse fator surge como um 

diferencial e pode ser comprovado à medida que as fotos foram analisadas. 

Se observarmos a rotina de um fotógrafo ou de um fotojornalista, podemos 

entender que todas as vezes que eles saem para ir a campo realizar os registros, há 

sempre algumas fotografias que se destacam entre as demais. Nesse ponto, essas 

determinadas fotos quase sempre foram capturadas no momento certo, em que 

registrou o ponto alto do desfecho da cena, nem antes e nem depois, mas no 

momento exato. 

A pesquisa ganha forma nesse momento, que passamos a entender que a 

operacionalização dos aspectos artísticos dentro do fotojornalismo, além de contar 
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com a técnica, com a subjetividade que envolve as impressões de mundo do 

profissional que está com a câmera, conquista ainda mais força e mais espaço de 

destaque com aplicação do instante decisivo nas fotografias, um elemento chave 

exercido nos registros compostos por Bresson (1952) que consiste resumidamente 

em esperar, ter atenção e a atitude de apertar no disparador da câmera fotográfica 

no momento oportuno de se fazer arte com a fotografia. 

Considerando esse resumo sobre nossa pesquisa, chegamos ao fim com 

algumas perspectivas traçadas acerca dessa operacionalização. 

Na primeira fotografia, intitulada “Guy Fawkes, V de Vingança ou 

Anonymous?”, percebemos a máscara como papel de destaque desses aspectos 

artísticos. Nesse sentido, os semioticistas Peirce (1995), Santaella (2007) e Nöth 

(1998) nos apoiaram com a abordagem do representamen, objeto e interpretante. 

Vimos os três significados que a máscara possui para os espectadores, 

demonstrando dessa forma toda a subjetividade, ambiguidade e a questão implícita 

que a fotografia pode proporcionar. 

A segunda fotografia que trás como título “Fogo!” nos impressionam pela 

técnica dos elementos que compõe o assunto da fotografia, todos perfeitamente 

ajustados e a presença do próprio fogo da arma do policial parado no ar, em meio ao 

tempo, prende atenção dos espectadores. É nesse ponto, que a técnica fotográfica 

garante o registro dessa cena, no sentido de que, para obter imagens em movimento 

e captar tais imagens é necessário configurar a velocidade da câmera aumentando a 

captação do obturador, em outras palavras, o tempo de disparo que a câmera 

fotográfica realiza precisa está rápido para congelar a imagem. 

A fotografia “Pra não dizer que não falei das flores...” é uma cena que quase 

sempre em atos de manifestações se repete. O fato de representar uma dualidade 

de sentimentos como pacificidade e conflitos, instiga aos espectadores em tentar 

entender a representação daquela realidade, com admiração da coragem e ousadia 

por parte do cidadão comum. Então nesse registro, o que apresenta como forte 

aspecto artístico é justamente essa disparidade de posições que harmonicamente o 

recorte retrata. Ainda abordamos a questão da manipulação que pode ter sido 

realizada sobre a flor que consta na fotografia, que tal ato pode ter sido feito 

justamente sobre essa perspectiva de embelezar algo que aparentemente estaria 

fora do padrão no registro. Como Sontag (1986) afirma, nenhuma fotografia é feita 

para ser considerada feia. 
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Por fim, chegamos ao ultimo registro de Wilton Junior, que tem como título 

“Touché”, deixando o “Instante Decisivo” de Bresson (1952) para o final, por 

considerarmos o elemento chave da nossa pesquisa. Em todas as fotografias 

analisadas nessa investigação, podemos notar que, no processo de 

operacionalização o momento exato para apertar o disparador da câmera foi 

fundamental para a transposição daquilo que representa a realidade para colocar em 

uma condição de arte. Nesse registro, assim como nos outros, o “Instante Decisivo” 

que Bresson (1952) definiu, é perfeitamente aplicado. O fotógrafo não se adiantou e 

nem se atrasou na cena, apenas esperou o exato momento para retratar a leitura 

que os nossos olhos hoje vêem: a presidenta sendo combatida com uma espada. 

Na tentativa de chegar ao um desfecho dessa análise, podemos observar a 

ideia de que na operacionalização para os aspectos artísticos serem inseridos no 

fotojornalismo, é necessário além da técnica e da subjetividade fotográfica, 

aproveitar também todas as oportunidades que os instantes decisivos proporcionam, 

com o objetivo de captar a partir desses instantes únicos, uma realidade 

representada artisticamente. 
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Anexos 

 Fifth Avenue, Winter 

 

(Fonte:http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/270042) 

 

 

 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/270042
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 A face de Guy Fawkers  

 

(fonte:http://www.seatualize.com/conheca-a-historia-de-guy-fawkes-o-homem-que-inspirou-a-

mascara-mais-usada-em-protestos/) 

 Versão colorida - Manifestação popular de segunda-feira, dia 17 de junho, em 

Curitiba, na Praça Santos Andrade. Foto: Brunno Covello, Gazeta do Povo. 

 

(Fonte:http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/conteudo.phtml?id=1384897) 

http://www.seatualize.com/conheca-a-historia-de-guy-fawkes-o-homem-que-inspirou-a-mascara-mais-usada-em-protestos/
http://www.seatualize.com/conheca-a-historia-de-guy-fawkes-o-homem-que-inspirou-a-mascara-mais-usada-em-protestos/
http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/conteudo.phtml?id=1384897
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 Sequência das fotografias de Marc Riboud 

 

 

(Fonte:http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchDetail&VBID=2K1HZSGJBFWM7&PN=23

&IID=2S5RYDZ247PK) 

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchDetail&VBID=2K1HZSGJBFWM7&PN=23&IID=2S5RYDZ247PK
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchDetail&VBID=2K1HZSGJBFWM7&PN=23&IID=2S5RYDZ247PK

