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RESUMO 

Diante do destaque que a fotografia tem nos veículos impressos locais e de seu forte 

poder de causar encantamento, esta pesquisa visa estudar as fotografias que 

representam as classes subalternas a fim de identificar como é feita esta 

representação, de que forma os jornais de Mossoró se utilizam das imagens das 

pessoas pobres, e se esta prática poderia ou não estar fomentando a existência de 

estereótipos. Através da análise do discurso de orientação francesa, baseando-se 

em conceitos de autores como Orlandi (1999), Maingueneau (1993) e Foucault 

(1988), é possível desenvolver um estudo acerca dos discursos fotográficos, 

utilizando conceitos como o de polissemia, polifonia e interdiscurso. Para 

desenvolver a pesquisa em torno das particularidades da fotografia e do 

fotojornalismo, serão utilizados autores como Barthes (1984), Sontag (2004) e 

Pereira Junior (2006). A investigação acerca dos estereótipos será baseada em 

trabalhos desenvolvidos por Martino (2009), e Sousa (2010). O estudo mostra que 

as fotografias compõem apenas uma parcela da realidade e que pode ter vários 

significados e interpretações diferentes, não sendo admissível, portanto, atribuir a 

elas o papel de portadoras da verdade. 

Palavras-Chave: Discurso; Fotografia; Representação; Fotojornalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Due to the importance that photography has in the local printing media and its strong 

power of enchantment, this research aims the study of pictures which represent 

subordinate class people in order to identify how that representation is made, in what 

ways the newspapers from Mossoró use the image of the poor and if that practice 

might be instigating the existence of stereotypes. Through the analyses of the French 

oriented speech , based on concepts  of authors like Orlandi (1999), Maingueneau 

(1993), and Foucault (1988), it is possible to develop a study on photographical 

speech, making use of concepts such as  polysemy, polyphony and interdiscourse. In 

order to develop a research on the peculiarities of photography and the photo 

journalism, it will be used authors such as Barthes (1984), Sontag (2004), and 

Pereira Junior (2006). The investigation about the stereotypes will be based on the 

works developed by Martino (2009), and Sousa (2010). The essay shows that 

pictures constitute only one part of the reality and they can be interpreted and have 

many different meanings, so it is not acceptable the role of the bearer of the truth is 

attributed to them. 

 

Key words: Speech; Photography; Representation; Photojournalism. 
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Introdução 

Pesquisar sobre fotografia é um desejo antigo. Um fator importante em 

relação a esta atividade sempre foi objeto de minha curiosidade: como é possível 

que uma lente seja capaz de congelar um instante e conservá-lo em um pedaço de 

papel? Sempre tive a vontade de saber como é possível que rostos e lugares que já 

não existem, ou já não são do mesmo jeito, permaneçam intactos, imutáveis, dentro 

de uma fotografia.  

As fotografias podem ser de caráter pessoal (aquelas que registram os 

momentos íntimos, comemorações familiares como viagens, aniversários, 

casamentos), podem ser usadas como provas em processos e investigações 

criminais, podem ser publicitárias (utilizadas para divulgar algum produto ou marca) 

e podem ser jornalísticas (utilizadas como ilustração, suporte ou complemento para 

alguma matéria, notícia ou reportagem). Este trabalho será voltado para a análise de 

fotografias que se enquadram neste último caso, mais especificamente, nas 

fotografias que representam as classes subalternas¹, a fim de identificar o tipo de 

representação que as fotos fazem destas classes. 

Mais do que uma recordação, as fotos são um registro da história, guardando 

ali, em uma imagem, aquele instante único que jamais poderá se repetir. Mas será 

que uma imagem diz mesmo tudo? O instante congelado pela lente é igual ao 

instante vivido? O que uma fotografia nos diz quando olhamos para ela? Como é 

possível que minha visão ao observar uma imagem seja diferente da que teria uma 

outra pessoa qualquer que tivesse um repertório a cerca do mundo oposto ou 

diferente do meu? Teria a fotografia a capacidade de agrupar uma multiplicidade de 

sentidos e interpretações?  

É a partir destes questionamentos que surge o desejo de estudar sobre este 

assunto, a fim de investigar o que as fotografias nos dizem, de modo que, sejam 

considerados aqui, não apenas a imagem, mas os fatores que as condicionam. 

 

_____________________________________ 

1 O termo classes Subalternas neste trabalho refere-se exclusivamente aos grupos pertencentes às classes 
pobres, miseráveis e marginalizadas. 
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A fotografia fala através da imagem, mas ela pode falar através outras 

“vozes”. O que o presente estudo busca é revelar estas vozes implícitas ao que é 

publicado, investigar estes pressupostos de acordo com contextos e situações nas 

quais as imagens analisadas estão inseridas. É relevante atentar para o fato de que 

a fotografia no meio impresso está sujeita a fatores que vão além do ato de capturar 

um instante. O significado de uma mesma imagem pode variar de acordo com o 

contexto no qual ela esteja inserida, e este significado também pode estar sujeito a 

fatores como diagramação, linha editorial e impressões pessoais do próprio 

fotógrafo. 

Como objeto de análise, o veículo escolhido foi o jornal O Mossoroense. Em 

primeiro lugar, por sua tradição, com 137 anos de existência e figurando entre os 

mais antigos do país². Em segundo lugar por se tratar de um veículo pertencente à 

mídia local, ainda carente no que se refere à análise acadêmica. E por último, por 

estar mais próximo à nossa própria realidade, aos fatos que acontecem à nossa 

volta. Serão estudadas fotografias publicadas nas capas do jornal, no período de 

julho a setembro do ano de 2006. Este período foi escolhido por identificar-se nele 

uma forte recorrência destes casos, um destaque para os membros das classes 

subalternas.  

Uma observação prévia deste material nos dá a impressão de que estas fotos 

são sempre muito semelhantes umas às outras. As pessoas pobres e miseráveis 

são representadas em lugares parecidos, realizando atividades parecidas. Com 

base nestes apontamentos, esta pesquisa busca diagnosticar como o jornal se 

utiliza destas fotografias, e se há estereótipos presentes nesta forma de 

representação, se não estaria se criando aqui uma imagem plasmada³ das classes 

subalternas. Neste aspecto é importante investigar se a representação que o jornal 

impresso faz destas classes é realizada de forma a reforçar o surgimento de 

estereótipos ou não.  

 

_____________________________________ 

2 “Foi fundado em 1872 [...], atualmente um dos quatro mais antigos do país e o mais antigo do Rio Grande do 
Norte ainda em circulação” (NASCIMENTO, 2002, p. 102). 

3 Plasmada aqui, no sentido da recepção. 
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Para realizar a pesquisa, a metodologia aplicada será a análise do discurso 

de orientação francesa, que possibilita ir além da imagem propriamente dita, e 

investigar os pressupostos que a condicionam.  

Com base em autores como Orlandi (1999), Bakhtin (1995), Maingueneau 

(1993), Brandão (1997) e Foucault (1988), é possível desenvolver um estudo acerca 

dos discursos fotográficos, utilizando conceitos como o de polissemia, polifonia e 

interdiscurso. Para traçar um relato e investigar as particularidades da fotografia e do 

fotojornalismo, serão utilizados autores como Barthes (1984), Sontag (2004), Pereira 

Junior (2006), Sousa (2002) e Benjamin (1985). Para conceituar e investigar os 

estereótipos, esta pesquisa irá se basear principalmente nos trabalhos 

desenvolvidos por Martino (2009), e Sousa (2010).   

Partimos do pressuposto de que, para a maioria dos leitores, a imagem 

fotojornalística tende a ser apreendida como a “realidade”. O público não costuma 

questionar-se a respeito dos significados e motivações implícitas contidas em uma 

foto de jornal, o que prevalece é a impressão instantânea provocada por ela. 

Portanto, verificar como as classes subalternas são apresentadas nas páginas do 

impresso, pode ser um meio de identificar de que forma estas são vistas pela 

sociedade. Na medida em que esta representação propõe-se como retrato fiel da 

realidade, é cabível estar atento para os possíveis estereótipos nela contidos e para 

um possível reforço dos mesmos.  
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1 Retratos e Recortes do Real 

A fotografia é uma atividade admirada por todos. Até mesmo aquelas pessoas 

que dizem não gostar de tirar fotos, gostam de ver fotografias de parentes que estão 

distantes ou de relembrar tempos antigos olhando as imagens nelas impressas. 

Desde seu surgimento por volta de 1826 até os dias atuais, a fotografia 

passou por vários processos. Antes “era preciso submeter o sujeito a longas poses 

atrás de uma vidraça em pleno sol”, depois inventou-se “um aparelho com apoio 

para a cabeça” (BARTHES, 1984, P. 26), mas o processo continuava complexo, tirar 

uma fotografia não era tão simples quanto nos nossos dias. Poucas pessoas tinham 

acesso a ela, apenas aquelas com boas condições financeiras eram capazes de 

pagar para poder ter aquela pequena recordação. Mas o tempo passou, a tecnologia 

evoluiu, as câmeras foram diminuindo de tamanho, o custo também foi caindo. Hoje 

ela está disponível a todos. O advento da tecnologia transformou o que antes era 

privilégio de poucos em benefício para qualquer um. Com a facilidade que se tem 

hoje, qualquer um pode tirar fotografias. Se na época de seu surgimento era preciso 

todo um aparato para se confeccionar uma fotografia, hoje as câmeras digitais 

possibilitam o registro de centenas delas sem esforço algum. 

A única coisa que não se modificou foi o seu valor sentimental. Em qualquer 

lugar, sob qualquer forma de exposição, seja na moderna lente de um iPod, seja 

num antigo monóculo, a fotografia sempre teve um enorme poder de provocar 

emoções. 

Acompanhando a evolução do processo fotográfico, a diversificação das 

mídias aumentou a gama de suportes para a fotografia. Ela está presente nos 

jornais, revistas, blogs, sites de notícias. Klein (2007, p. 81) explica bem este 

processo ao falar da evolução das mídias visuais: 

A intensificação da visão com o surgimento das mídias visuais, a 
sofisticação dos dispositivos do olhar, a colonização do espírito 
humano pela cultura de massa através da TV, o cinema, e a 
fotografia renderam à imagem, no século XX, o lugar mais honroso 
na Comunicação Social, a partir do qual se estabelece quase a 
totalidade das relações humanas, situação ainda marcante na 
entrada do século XXI, com a digitalização de nossas vidas. 
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O autor refere-se à imagem de uma maneira geral, mas podemos tomá-la 

apenas no que se refere à fotografia, que ainda assim ela irá assegurar seu lugar de 

honra não somente na Comunicação Social, como na vida de todos nós. A 

importância da fotografia se evidencia desde o valor pessoal que ela possui para 

cada um em particular, que as preservam com zelo em seus álbuns de família, 

passando por seu caráter documental, o poder que ela tem de preservar 

recordações sob a forma de imagens nítidas, uma recordação que não pertence 

somente a mim, mas que pode ser compartilhada por todos (pois pode ser vista, 

absorvida pelo outro também), até chegar à fotografia midiática, aquela para muitos 

inquestionável, aquela que fala por si mesma. Para muitos, esta fotografia (não só a 

midiática) é incontestável (o que pode ser mais verdadeiro e inegável do que uma 

imagem?). 

Ao longo de muitos anos, e ainda hoje, a fotografia foi e continua sendo 

tomada como um retrato da realidade. De que forma seria possível negar que 

alguém esteve em tal evento, que ocorreu tal dia, em tal lugar, se há uma fotografia 

comprovando isto? Quem seria capaz de provar que uma certa pessoa não tinha tal 

aparência quando era jovem se todas as fotografias de sua época de juventude 

dizem exatamente isto? 

A essência da fotografia consiste em ratificar o que ela representa. 
Certo dia recebi de um fotógrafo uma foto minha, sendo-me 
impossível, apesar dos esforços, lembrar-me de onde ela fora tirada; 
eu examinava a gravata, o pulôver, para descobrir em que 
circunstância eu os tinha usado; trabalho inútil. Todavia, porque era 
uma fotografia, eu não podia negar que eu tinha estado lá (mesmo 
que eu não soubesse onde) (BARTHES, 1984, p. 127). 

 A experiência descrita por Barthes revela este caráter incontestável da 

fotografia, onde diante de uma imagem, o sujeito desconfia de si mesmo, e admite a 

veracidade do fato, mesmo que não se lembre dele. 

A partir desses conceitos (pré) estabelecidos pela sociedade, à fotografia foi 

atribuído o poder de “congelar e preservar a realidade tal e qual”. Joly (2007, p. 127) 

nos conta que “desde seu surgimento, considerou-se a fotografia como uma cópia 

perfeita do real, uma mimese perfeita (esquecendo sua parcela de convencional e 

de construção)!”. 



14 

 

Quando se fala das fotografias midiáticas, a situação não é diferente. 

Inversamente, pode até mesmo se tornar mais intensa. Especificamente no que diz 

respeito às fotografias veiculadas pelos jornais impressos, podemos dizer que elas 

sempre foram tidas como reforço para o texto, comprovando as interpretações do 

repórter. Se uma matéria de jornal diz que numa determinada localidade a 

população enfrenta problemas com as ruas esburacadas e, como “prova” disso, 

acompanhando o texto, tem-se uma foto do local com o asfalto completamente 

deteriorado, não há como contestar a informação. “À fotografia foi agregado um 

elevado status de credibilidade devido à possibilidade de registrar partes 

selecionadas do mundo „real‟, da forma como „realmente‟ se apresentam” 

(FELIZARDO; SAMAIN, 2007, p. 210. Ênfase dos autores). 

É antiga a afirmação: “é verdade, saiu no jornal!”. As pessoas (por falta de 

interesse, atenção, tempo ou mesmo vontade) não costumam questionar 

informações jornalísticas, principalmente quando estas informações vêm 

acompanhadas com “provas” de sua veracidade. A fotografia dá mais credibilidade 

ao texto, se já é difícil que alguém questione um texto, quem irá questionar uma 

imagem? 

Conforme a afirmação de Pereira Junior (2006, p. 121. Ênfase do autor): 

O leitor de uma imagem fotojornalística tende a compreendê-la como 
uma realidade factual, algo que irá expressar a verdade pela sua 
capacidade de paralisar o instante. O advento da fotografia no século 
XIX consolidou a presunção de que ela é o decalque, a reprodução 
fiel da “imagem” do mundo, uma prova incontestável da existência. 

Não se pode negar que as informações contidas nas fotos são fatos reais. 

Entretanto, acreditar que aquilo que as fotografias reproduzem é a própria imagem 

da realidade, é uma atitude arriscada. Obviamente, se existe uma foto, é porque 

aquela cena também existiu independente de ter sido produzida a partir de um 

cenário criado para ela, ou com a intenção de reproduzir o mundo “como ele é”. A 

imagem está lá, logo, ela é a reprodução de uma cena que um dia esteve daquela 

forma, mesmo que hoje possa não mais existir. Todavia, assegurar que esta imagem 

é um retrato fiel da realidade é um comportamento ingênuo. A produção de uma 

fotografia pressupõe uma série de fatores implícitos aos olhos do observador, que 

podem nortear a interpretação, manipular o sentido, distorcer o mundo real sob a 

forma de uma representação. Segundo Klein (2007, p. 87): 
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[...] atribuiu-se à fotografia, principalmente em seu início, o poder de 
fixar em superfícies o mundo exterior, tal qual ele se apresentava aos 
olhos. Este compromisso de relatar “fielmente” as coisas é ainda um 
dos fundamentos que regem a relação entre o fotojornalismo e o 
público, apesar de todos os condicionamentos técnicos e discursivos 
que permeiam a construção da imagem. 

Estes condicionamentos aos quais Klein se refere são desconhecidos pela 

maioria das pessoas. Os leitores dos jornais não estão preocupados com o modo 

como a imagem foi produzida; interessa mais a própria fotografia em si, aquilo que 

cada um enxerga nela. Para descobrir quais são estes condicionamentos, estes 

fatores implícitos, é preciso observar a fotografia de uma outra forma: 

Instrumento d comunicação, divindade, a imagem assemelha-se com 
o que representa. Visualmente imitadora, pode enganar ou educar. 
Reflexo, pode levar ao conhecimento. A sobrevivência, o sagrado, a 
morte, o saber, a verdade, a arte, se tivermos um mínimo de 
memória, são os campos a que o simples termo “imagem” nos 
vincula. Consciente ou não, essa história nos constitui e nos convida 
a abordar a imagem de uma maneira complexa [...] (JOLY, 2007, p. 
19) 

A imagem pode enganar. E para não cair em suas artimanhas é preciso ter 

consciência de algumas questões que se referem desde as condições de produção 

da imagem, até as próprias impressões pessoais do fotógrafo. A cena fotografada é 

antes escolhida por ele, que seleciona aquela imagem que considera relevante, 

aquilo que acreditar que deve ser mostrado. Além dessa seleção feita pelo fotógrafo, 

existem outros fatores e outras circunstâncias que não são capturados pela lente. É 

inegável que aquilo que a imagem mostra é real, “a foto pode distorcer, mas sempre 

existe o pressuposto de que algo existe, ou existiu, e era semelhante ao que está na 

imagem” (SONTAG, 2004, p. 16). No entanto, a partir do momento em que é feita 

esta seleção, em que há uma decisão arbitrária, a partir do momento em que o 

fotógrafo opta por registrar tal imagem, de tal ângulo, ele opta também por não 

mostrar o outro lado, os outros ângulos. Deste modo, podemos dizer que a fotografia 

é real, ela foi confeccionada a partir de um pressuposto real, mas não é a realidade 

de fato, pois esta engloba muito mais coisas do que a lente de uma câmera é capaz 

de capturar em um só clique. Sendo assim, podemos afirmar que esta seleção da 

cena a ser mostrada, é um pedaço daquilo que realmente existiu, um recorte do real, 

selecionada a partir de condições técnicas, conceitos próprios de quem a produz, 

um recorte do real feito a partir de impressões e julgamentos pessoais e 

profissionais. 
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Vivemos em uma civilização dominada pela imagem e, entretanto, 

desconhecemos a que riscos estamos expostos ao acreditar plenamente em sua 

credibilidade. Joly (2007, p. 9. Ênfase do autor) explica de que forma essa 

“civilização da imagem” pode nos ser ameaçadora: 

A opinião mais comum sobre as características de nossa época, já 
repetida há mais de trinta anos, é que vivemos em uma “civilização 
da imagem”. No entanto, quanto mais essa constatação se afirma, 
mais parece pesar ameaçadoramente sobre nossos destinos. Quanto 
mais vemos imagens, mais corremos o risco de ser enganados [...]. 
Um dos motivos pelos quais elas podem parecer ameaçadoras é que 
estamos no centro de um paradoxo curioso: por um lado, lemos as 
imagens de uma maneira que nos parece totalmente “natural”, que, 
aparentemente, não exige qualquer aprendizado e, por outro, temos 
a impressão de estar sofrendo de maneira mais inconsciente do que 
consciente, a ciência de certos enunciados que conseguem nos 
“manipular”, afogando-nos com imagens em códigos secretos que 
zombam de nossa ingenuidade. 

           Quando se fala em imagens ameaçadoras podemos atribuir o termo para as 

imagens midiáticas. A mídia em si já possui um enorme poder, o jornal impresso tem 

uma grande representatividade junto à sociedade. Deste modo, Joly (2007, p. 14) 

declara que “a imagem invasora, a imagem onipresente, aquela que critica e que, ao 

mesmo tempo faz parte da vida cotidiana de todos é a imagem da mídia”. Desta 

forma, vale ressaltar que dependendo de seu conteúdo, seu uso, qualquer imagem, 

qualquer fotografia pode se tornar uma ameaça, mas as que realmente requerem 

atenção são as fotografias midiáticas. Aquelas que são veiculadas diariamente e 

repassadas à sociedade como retratos fiéis e irrefutáveis daquilo que ela representa.  

Claro que o fato de a fotografia ser uma representação do “real” pode 
não ser suficiente para lhe conferir credibilidade absoluta. Assim 
como a memória, ela pode “selecionar” partes do mundo real a fim de 
iludir, manipular, fazer parecer (FELIZARDO; SAMAIN, 2007, p. 210. 
Ênfase dos autores).  

As fotografias não reproduzem a realidade de fato. Esta é imensa demais e 

engloba muito mais coisas do que aquela é capaz de reter através de uma lente. A 

fotografia não consegue absorver a realidade por completo, “ela diz: isso é isso, é 

tal! Mas não diz nada mais” (BARTHES, 1984, P. 14). 

 Fotografias são recortes do real, produzidos de acordo com condições 

técnicas (iluminação, enquadramento, edição) e com a intenção do próprio fotógrafo, 
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sua subjetividade fala até mesmo quando sua intenção é reproduzir um espelho da 

realidade. Mesmo a mais fiel das imagens não consegue ser totalmente isenta de 

subjetividade. O fotógrafo, querendo ou não, é obrigado a fazer certos “julgamentos”, 

ele escolhe o ângulo, a lente, o enquadramento. Se as fotografias fossem mesmo 

um retrato da realidade, uma mesma cena fotografada por vários fotógrafos 

diferentes deveria resultar em fotografias exatamente iguais. Mas o que se constata, 

são imagens diferentes, recortes diferentes de uma mesma realidade. Desta forma, 

Sontag (2004, p. 16) afirma: 

Apesar da presunção de veracidade que confere autoridade, 
interesse e sedução a todas as fotos, a obra que os fotógrafos 
produzem não constitui uma exceção genérica ao comércio 
usualmente nebuloso entre arte e verdade. Mesmo quando os 
fotógrafos estão muito mais preocupados em espelhar a realidade, 
ainda são assediados por imperativos de gosto e consciência. 

 Sontag ainda complementa o pensamento, colocando o fotógrafo na condição 

de intérprete. O resultado de uma fotografia vai depender da interpretação que o seu 

idealizador fizer da cena fotografada: 

Ao decidir que aspecto deveria ter uma imagem, ou preferir uma 
exposição à outra, os fotógrafos sempre impõem padrões a seus 
temas. Embora em certo sentido a câmera de fato capture a 
realidade, e não apenas interprete, as fotos são uma interpretação do 
mundo [...] (2004, p. 17). 

As fotografias, de certa forma, orientam nossa forma de observá-las, de 

enxergarmos o mundo através de suas imagens. De acordo com Benjamin (1985, p. 

175) as fotos “orientam a recepção num sentido predeterminado. A contemplação 

livre não lhes é adequada. Elas inquietam o observador, que pressente que deve 

seguir um caminho definido para se aproximar delas. Sontag reforça essa afirmação 

e vai além, ao dizer que além de orientar o olhar, as fotografias também nos dizem o 

que vale a pena observar: 

Ao nos ensinar um novo código visual, as fotos modificam e ampliam 
nossas idéias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o 
direito de observar. Constituem uma gramática e, mais importante 
ainda, uma ética do ver (2004, p. 13). 

Conforme já observado, um mesmo fato, ao ser registrado por mais de um 

fotógrafo, vai resultar em fotografias diferentes, cada uma baseada no olhar, na 

interpretação de cada profissional, cada uma produzida de acordo com aquilo que 

cada um desses fotógrafos considerar que deve ser mostrado, digno de observação. 
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Este quadro pode ir além: ao refletirmos mais sobre as fotografias no que diz 

respeito ao fotojornalismo, podemos constatar que mesmo uma única imagem, uma 

mesma fotografia pode ser mostrada de formas diferentes. As fotos são recortes do 

real; as fotos de jornais são recortes desses recortes. Para melhor compreender 

essa afirmação, podemos observar essas duas capas do jornal O Mossoroense, 

publicadas em 14 e 19 de julho de 2006: 

 

                                           IMAGEM 1 – Capa 14 jul. 2006 

 

                                                   IMAGEM 2 – Capa 19 jul. 2006 
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Se prestarmos atenção, podemos observar que o jornal utilizou a mesma foto 

nas duas capas. O que mudou foi o recorte de cada imagem: 

 

                                          IMAGEM 3 – Foto 14 jul. 2006 

 

                        IMAGEM 4 – Foto 19 jul. 2006 

Se esta foto fosse mesmo a imagem fiel da realidade como se poderia 

explicar essas pequenas diferenças? Embora possamos perceber que se trata da 

mesma fotografia, percebemos também que não se trata de uma mesma imagem. 

Isso se explica pelo fato de que a fotografia publicada no jornal é resultado de um 
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processo repleto de fatores que condicionam esse produto final. Pereira Junior 

(2006, p. 111) afirma que “a fotografia na imprensa é resultado de um acaso 

controlado”. Esse controle advém de uma série de atitudes arbitrárias. Para entender 

melhor esse processo, podemos nos guiar pela explicação de Joly (2007, p. 128): 

Sabe-se que todas essas operações correspondem a toda uma série 
de escolhas e de manipulações feitas além da tomada: escolha do 
tema, do filme, do foco, do tempo de exposição, da abertura do 
diafragma, etc. A todas essas escolhas, ainda é preciso acrescentar 
as escolhas feitas no momento da tomada – enquadramento, 
iluminação, pose do modelo, ângulo da tomada, etc. [...] todas essas 
escolhas, todas essas manipulações são a prova de que se constrói 
uma fotografia e, portanto, sua significação. 

Destarte, é importante ter conhecimento de que as fotos dos jornais são 

adaptadas para a publicação, são produzidas de acordo com o que o jornal deseja; o 

fotógrafo, antes de tirar uma foto, pensa em qual seria a melhor maneira de fazer 

com que ela se enquadre nos padrões da linha editorial. Ao selecionar determinado 

ângulo e determinado aspecto para tirar uma foto, ele está nos dizendo de que 

forma devemos observar aquela situação, nos apresenta por qual ótica iremos 

apreender aquela realidade. Pereira Junior (2006, p. 124. Ênfase do autor) explica 

que: 

Para não sermos enganados por fotos devemos „prestar atenção à 
imagem e ao remetente‟, perguntar quem está a nos dizer o quê, e 
quais as suas razões de dizer, as técnicas utilizadas e as intenções 
não manifestadas. 

 Não podemos acreditar em tudo que as imagens nos dizem. Não podemos 

confiar cegamente nos jornais. Estes são o resultado de um processo que envolve 

diferentes fatores condicionantes de seu produto final. Isso ocorre com os textos e 

com as fotografias também, “a imagem é alvo de uma série de adaptações ao ser 

inserida numa página de jornal” (PEREIRA JUNIOR, 2006, p. 114). Tudo é resultado 

de uma enorme linha de montagem, a fotografia é escolhida entre outras várias, 

depois pode receber alguns ajustes no computador para ressaltar algum detalhe ou 

corrigir algum defeito, em seguida é escolhida a sua adequação na página, o lugar 

onde vai ficar, o tamanho, pode ser que nessa parte do processo, receba ainda 

alguns ajustes, uma esticada, um pequeno corte aqui e ali, e enfim, quando o jornal 

vai para as bancas, a fotografia exposta em suas páginas pode já não ser a mesma. 
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 É o que ocorre com a fotografia das capas de O Mossoroense. Sabemos que 

se trata de uma única foto, mas a diferença de recorte denuncia que essa foto 

passou por uma edição, uma adaptação de acordo com o que melhor se enquadra 

com as necessidades do jornal. A foto foi cortada; podemos constatar isso 

facilmente a observarmos a parte superior das imagens. Na primeira (publicada em 

14 de julho de 2006) é possível enxergar o céu, os postes e a fiação da rede elétrica, 

elementos que não podem ser vistos na outra imagem (publicada em 19 de julho de 

2006). Estes cortes podem ser feitos com a finalidade de alterar o sentido da 

imagem, corrigir pequenas falhas, ou simplesmente para ajustar a foto de acordo 

com a diagramação da página. 

 Fotografias são fáceis de manipular, diferente da realidade. Todos esses 

fatores reforçam o pensamento de que as fotos não devem ser tomadas como 

realidade. Sontag (2004, p. 96) demonstra como se dá essa dicotomia entre a foto e 

o real ao explicar que “a vida não são detalhes significativos, instantes reveladores, 

fixos para sempre. As fotos sim”. A vida é algo que vai além dessas premissas, um 

coletivo de informações que as fotos, por mais isentas que pretendam ser, não são 

capazes de absorver em sua totalidade. 

 A discussão acerca das fotografias serem ou não um retrato da realidade 

pode, por fim, ser melhor compreendida se fizermos uma analogia entre as fotos que 

estamos analisando e as observações feitas por Foucault acerca da obra de René 

Magritte, em seu livro “isto não é um cachimbo”. É inquietante que ao analisar uma 

pintura de um cachimbo, Foucault ateste o tempo todo a sua negação; o próprio 

Magritte, autor da obra, denuncia isto na própria pintura. Foucault explica que a 

imagem que vemos “não diz e não representa nunca no mesmo momento, essa 

coisa que se vê e se lê é matada na visão, mascarada na leitura (1988, p. 27. 

Ênfase do autor). 

 Nas fotos que estamos observando podemos dizer que elas não são aquilo 

que estamos vendo. Embora a imagem da lama, dos carros, das casas, das 

pessoas, do céu e da carroça nos remeta a carros pessoas, casas, enfim, a coisas 

reais, não é uma coisa real; a imagem é real, as coisas que vemos nelas não. O 

cachimbo de Magritte que Foucault analisa, embora nos remeta a um cachimbo real, 

não é de fato um cachimbo, não pode ser tocado, não podemos colocar fumo nele. 
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Do mesmo modo, os elementos que vemos nas fotos também não são reais; eles 

são o pressuposto de algo que existe, ou existiu, mas em si, não existem. A lama 

não suja, os carros e a carroça não podem se locomover nem transportar 

passageiros, as pessoas não podem se mexer nem sentir nada, não posso me 

abrigar nessas casas. 

Deste modo, não podemos cair no engodo de que fotografia e realidade são 

sinônimos. A fotografia pode ser apreendida como um recorte, um pedaço da 

realidade escolhido de forma arbitrária, uma seleção de imagens que pode ser 

manipulada, que pode mentir e enganar. Entretanto, sempre vai haver um vestígio 

do mundo real, pois as fotos são registros feitos a partir da realidade. Sobre este 

assunto, Barthes (1984, p. 129) defende que a fotografia “jamais mente; ou antes, 

pode mentir quanto ao sentido da coisa, na medida em que por natureza é 

tendenciosa, jamais quanto à sua existência [...]”. 

 No fotojornalismo, o que merece mais atenção em relação às fotografias é o 

sentido, é a intenção que o jornal tem em publicá-las, é a interpretação que a 

imagem pressupõe; e para não cair nessas armadilhas, o primeiro passo é ter 

conhecimento dessa contradição entre a foto e o real. Sontag alerta que admitir a 

veracidade do registro não pode ser confundido com admitir a veracidade da foto, 

não lhe assegura o direito de ser inquestionável por ser um “retrato do real‟: 

É evidente que existe uma diferença entre a fotografia entendida 
como “expressão verdadeira” e a fotografia entendida (o que é mais 
comum) como um registro fiel; embora a maioria dos arrazoados 
acerca da missão da fotografia tente velar essa diferença, ela está 
implícita nos termos rigorosamente popularizados que os fotógrafos 
empregam a fim de dramatizar aquilo que fazem (SONTAG, 2004, p. 
135). 

A fotografia das capas de O Mossoroense está se referindo a uma rua sem 

asfalto, desta forma, contextualizar o cenário pode ser uma maneira de chamar mais 

a atenção, a pessoa que aparece próximo à sujeira pode servir para sensibilizar os 

leitores, as autoridades. Isto é uma decisão do fotógrafo, é ele quem decide o que 

vai mostrar na foto. Ao ser publicada, a mesma foto passa por outras opiniões: a do 

editor e a do diagramador. Da mesma forma que a parte superior sofreu um 

pequeno corte, a fotografia inteira poderia ter passado por este processo. E se a foto 

original revelasse que apenas aquele trecho da rua está sem asfalto, e se ela 
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revelasse que todo o resto do asfalto está em perfeita conservação? Quem sabe se 

o fotógrafo tivesse escolhido um outro ângulo, talvez se o enquadramento não fosse 

tão fechado na lama, será que a foto teria o mesmo efeito? Se em vez de uma 

imagem fechada e composta por um contexto com a presença de pessoas, 

tivéssemos uma cena aberta e sem a presença de ninguém, o resultado seria o 

mesmo? O efeito de sentido seria igual? 

Todos esses questionamentos apontam formas diferentes de se mostrar, de 

representar uma mesma realidade. E esta variação vai depender de cada fotógrafo, 

cada veículo. O mesmo se aplica ao seu significado; Loizos (2000, p. 141), diz que 

“a informação pode estar na fotografia, mas nem todos estão preparados para 

percebê-la em sua plenitude”. Ou seja, o sentido das fotografias também está sujeito 

a variações de interpretação, que irão depender de cada pessoa que as observem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

2  Fotografia no impresso: polissemia e verdade 

Durante seu processo evolutivo, a fotografia ganhou um grande destaque na 

mídia. A história do jornalismo impresso alcançou um novo patamar a partir do 

momento em que começou a ilustrar seus textos com imagens. De mera ilustração a 

foco principal da notícia, a fotografia assumiu um lugar central nas páginas 

impressas. Ao traçar um apontamento sobre a história do fotojornalismo, Sousa 

(2002, p. 18) revela que ao longo do processo de seu desenvolvimento,  

A fotografia jornalística ganhou força, ultrapassando o caráter 
meramente ilustrativo decorativo a que era voltada. O fotojornalismo 
de autor tornou-se referência obrigatória. Pela primeira vez, 
privilegiou-se a imagem em detrimento do texto, que surgia como um 
complemento, por vezes reduzido a pequenas legendas.  
 

A fotografia ganhou um espaço cada vez mais representativo. Ao folhearmos 

um jornal, o primeiro fator que atrai nossa atenção são as imagens. Desta forma, é 

importante atentar para a maneira como estas imagens são apreendidas pelo 

público, como elas são vistas e compreendidas. 

A imagem, depois de impressa, não muda. Ela permanece sempre a mesma, 

guardada, segura, imutável, ali na página. Entretanto, será que seu significado é 

sempre o mesmo? O efeito de sentido que uma imagem produz em mim é igual para 

todas as outras pessoas que a observam? 

Sabemos que a fotografia é um recorte do real produzido a partir da realidade, 

um pedaço do mundo representado em uma imagem. Ainda assim, isso não lhe 

rouba completamente o título que lhe foi atribuído de “portadora da verdade”. Mesmo 

que a foto não consiga absorver o mundo em sua totalidade, aquele pequeno 

pedaço que ela consegue reproduzir costuma ser tomado como “a verdade”. O fato 

que a imagem testemunha não costuma ser questionado. Todavia, é pertinente 

perguntar se todas as pessoas enxergam a mesma “verdade” em uma foto. 

Sempre intrigou-me, em relação à fotografia, justamente o oposto: sempre me 

interessei por esta característica curiosa que as fotografia têm de para cada pessoa 

significarem uma coisa diferente. A foto que eu encontro largada na rua e que me 

mostra um rosto o qual desconheço, é para mim, apenas um pedaço de papel sujo e 

insignificante. Porém, para quem a deixou cair da carteira, pode ser o retrato de 

alguém querido, a última recordação de alguém que partiu, etc. Uma mesma 

imagem pode ter para mim um significado completamente oposto do que atribuem a 

ela outras pessoas. A fotografia da mulher estranha sentada na varanda que eu olho 
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com indiferença, pode ser, para outra pessoa, uma preciosa recordação da mãe 

insubstituível, falecida há anos. E aí reside o seu valor de culto, segundo Benjamin:  

O refúgio derradeiro do valor de culto foi o culto da saudade, 
consagrada aos amores ausentes ou defuntos. A aura acena pela 
última vez na expressão fugaz de um rosto, nas antigas fotos. É o 
que lhes dá sua beleza melancólica incomparável (1985, p. 174). 

 

Entretanto, esse valor de culto pode variar de pessoa para pessoa. A imagem 

do lugar que não consigo identificar pode, para outra pessoa, ser a rua onde morou 

por toda a vida e que guarda um pedaço de sua história, tendo para ela um valor 

especial que para mim não faz sentido. Essa variação de sentidos é comum na 

fotografia; a cena de um policial batendo em um homem ao detê-lo pode, para mim, 

ser uma prova de um abuso de poder, um desrespeito aos direitos humanos; e pode, 

para outros, ser a imagem do cumprimento da justiça, a imagem de um homem da 

lei punindo um criminoso que provocou dor e sofrimento para muitos inocentes.  

Uma imagem também pode ter significados diferentes para uma mesma 

pessoa. Para uma mulher que tenha se casado há pouco tempo, olhar as fotos de 

seus momentos ao lado de seu marido pode ser uma forma de se sentir feliz e 

realizada por acreditar que conseguiu encontrar a pessoa certa; no entanto, se logo 

mais ela descobre que vinha sendo traída desde o início do relacionamento, 

inclusive no período em que as fotos foram tiradas, aquelas imagens podem lhe 

servir como constatação do quanto fora enganada, por saber que embora felizes, 

aqueles momentos registrados não foram verdadeiros. A partir do momento em que 

é revelada a traição, as fotografias podem assumir um novo papel, um novo sentido. 

A todo momento estamos em contato com imagens dos mais diversos temas. 

Se esses casos acontecem com fotografias de família, de arquivo pessoal, com as 

fotos midiáticas não é diferente, inclusive, tornam-se até mais significativos. E é 

nesse ponto que precisamos ficar atentos. Embora a fotografia midiática tenha um 

papel de testemunhar os fatos, de ancorar a notícia (muitas vezes precedendo-a), 

não deve ser tomada como “verdade de fato”. Assumir uma postura dogmática em 

relação ao fotojornalismo é correr o risco de cometer um engano.  

De acordo com Ferreira (2007, p. 84) é preciso “pensar a fotografia enquanto 

matéria significante integrante a um determinado discurso, constituído por outras 

matérias significantes, que juntas vão edificar o seu sentido”. Conhecer essas 

matérias significantes é fundamental para compreender o sentido de uma imagem, 
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pois, de acordo com o contexto no qual ela foi produzida, com a bagagem cultural de 

quem a observe, com as intenções que se tem em publicá-las, elas podem adquirir 

significações diversas. Penn (2000, P. 322) observa que “a imagem é sempre 

polissêmica ou ambígua”; complementando o pensamento, Pereira Junior afirma que 

o fotojornalismo “permite interpretação para além da imagem. Toda imagem 

fotográfica tem, portanto, „duplo sentido‟” (2006, p. 121. Ênfase do autor). 

Uma foto pode adquirir sentidos diversos de acordo com cada contexto; em 

nossa sociedade, uma fotografia de uma jovem de biquíni é recepcionada como algo 

normal e até belo; já em uma sociedade conservadora, poderia ser condenada, 

considerada como ato de desrespeito ao pudor e aos bons costumes. Uma fotografia 

que apresente um lugar onde um dia funcionou um campo de concentração nazista 

pode ser considerada apenas como a imagem de um prédio qualquer para quem 

não tenha conhecimento deste fato, mas para quem sabe disso, pode ser o retrato 

de uma época de crueldade e sofrimento. Ainda seguindo essa linha, no 

fotojornalismo, o sentido das fotos também pode estar sujeito à intenção que o jornal 

tem em divulgá-las. Se a linha editorial de um jornal é voltada para um certo grupo 

político, os representantes deste partido podem ser apresentados sempre com boa 

aparência e/ou sorrindo para causar uma boa impressão, para que as pessoas 

enxerguem nesse político um sujeito simpático e de bem, mesmo que em verdade 

não o seja; do mesmo modo, ao representar um candidato do partido adversário, 

pode mostrá-lo sempre em seus piores momentos para causar a sensação de que 

se trata de um sujeito antipático e arrogante, independente de ser assim ou não. É a 

linha editorial que determina o sentido. 

Segundo Catanho (2007, p. 83): 

Estudar a edição significa compreender como são criados e 
manipulados os discursos. Na fotografia, no cinema ou em outras 
artes audiovisuais, a mensagem a ser transmitida está justamente 
contida em uma determinada sequência de imagens escolhida pelo 
editor. 
 

O editor escolhe a foto, o corte, o lugar, etc. Desta forma, acaba por produzir 

um sentido, induzindo o leitor a interpretar aquela imagem de acordo com aquilo que 

ele deseja que este leitor veja nela. Catanho (2007, p. 94) explica que: 

O editor, ao criar a narrativa a partir das fotografias, praticamente 
induz o leitor a cumprir um determinado trajeto que o leve a 
compreender sua intencionalidade no ato da construção da 
mensagem. 
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O fotógrafo também registra as imagens com a intenção de chamar a atenção 

para alguma coisa, e esta coisa será observada de acordo com o modo como ele a 

retrate, a interpretação que o leitor faz da fotografia vai depender também da forma 

como o fotógrafo enxerga a cena, pois é de acordo com isto que a imagem será 

fabricada. Sousa nos dá uma ideia de como funciona este processo: 

Sensibilidade, capacidade de avaliar as situações e de pensar na 
melhor forma de fotografar, instinto, rapidez de reflexos e 
curiosidade são traços pessoais que qualquer fotojornalista deve 
possuir, independentemente do tipo de fotografia pelo qual enverede. 
Os fotojornalistas necessitam de reunir intuição e sentido de 
oportunidade quer para determinarem se uma situação (ou um 
instante numa situação) é de potencial interesse fotojornalístico, quer 
para a avaliarem eticamente, quer ainda para a representarem 
fotograficamente. [...] Compor uma imagem no calor de determinadas 
situações também não é fácil. Os fotojornalistas trabalham com base 
numa linguagem de instantes, numa linguagem do instante, 
procurando condensar num ou em vários instantes, “congelados” nas 
imagens fotográficas, toda a essência de um acontecimento e o seu 
significado. Portanto, o foto-repórter tem de discernir a ocasião em 
que os elementos representativos que observa adquirem um 
posicionamento tal que permitirão ao observador atribuir claramente 
à mensagem fotográfica o sentido desejado pelo fotojornalista. Em 
princípio, o foto-repórter deverá ainda procurar evitar os elementos 
que possam distrair a atenção, bem como aqueles que são 
desnecessários ao bom entendimento da situação representada. 
(2002, p. 10. Ênfase do autor). 

 

Ao analisarmos a explicação dada pelo autor, o que podemos perceber é que 

o fotógrafo produz a fotografia já pensando no significado que ela deve ter, no efeito 

de sentido que ele deseja que esta imagem produza. Assim sendo, Pereira Junior 

(2006, p. 112) esclarece que: 

Ao fotografar, o profissional não só pensa no que é registrado, como 
na significação que aquela imagem transmitirá a quem a veja. para 
produzir sentido, a imagem depende do repertório de quem a 
fotografa, edita e vê a cena paginada [...]. 
 

A significação depende mais do repertório de quem observa e produz a 

imagem do que mesmo da própria imagem. Segundo Barthes (1984, p. 16) “seja o 

que for que ela dê a ver e qualquer que seja a maneira, uma foto é sempre invisível, 

não é a ela que vemos”. De acordo a afirmação, podemos observar esta fotografia 

publicada pelo jornal O Mossoroense em 27 de setembro de 2006: 
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                                                        IMAGEM 5 – Capa 27 set  2006 
 
 

 

                                  IMAGEM 6 – Foto 27 set 2006 
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Ao olharmos esta imagem, o que vemos? A primeira coisa que viria a nossas 

mentes seria: “-uma criança!”, ou “-um lugar pobre!”, ou ainda “-uma criança na rua e 

um homem em uma carroça!”. Mas dificilmente alguém responderia: “-uma 

fotografia!”. Ao observamos uma imagem, não olhamos para a foto em si, mas para 

aquilo que ela representa. E esta representação, conforme já observado, deriva de 

um processo complexo, como se fosse um jogo de valores e posicionamentos 

pessoais e profissionais, onde cada um joga de acordo com suas regras, as regras 

editoriais, regras que obedecem à subjetividade do fotógrafo, que atendem aos 

anseios do editor, que se enquadram às escolhas do diagramador; regras muitas 

vezes subliminares, que estão ali de algum modo, por algum motivo latente, 

modificando o resultado do jogo fotográfico. 

O fotojornalismo é repleto de intencionalidades, que vão desde o momento do 

clique, da escolha do enquadramento, até a hora de sua publicação. Aquilo que o 

repórter fotográfico registra com sua câmera é uma ação intencional, a imagem 

veiculada nas páginas dos impressos também é resultado da intencionalidade de 

editores e diagramadores. Sousa esclarece esta questão ao revelar que: 

O enquadramento corresponde ao espaço da realidade visível 
representado na fotografia. Como é óbvio, é o fotógrafo que dita o 
enquadramento. Se a uma fotografia amputarmos parte do seu 
espaço visual, falamos em reenquadramento. Reenquadrar uma 
fotografia é um gesto frequente em fotojornalismo, pois assim pode 
concentrar-se a atenção do observador no motivo e retirar da 
imagem elementos que desviem o olhar do que é importante (2002, 
p. 78. Ênfase do autor). 

 

Os fotojornalistas produzem as imagens de acordo com o sentido que 

desejam que elas tenham, a lente de sua câmera será os olhos do observador. 

Todavia, na edição também podem ser feitas escolhas e ajustes para que as fotos 

possam melhor atender aos anseios da publicação. Todas as fotos são publicadas 

de modo a atender a determinadas finalidades. Finalidades estas, muitas vezes 

desconhecidas pelos leitores – ora, quem ao olhar uma foto para pra se questionar 

sobre suas razões, sobre quais seriam os motivos de ela estar ali? Para o leitor, na 

maioria das vezes, a foto é tomada como fato, afinal, ele não participa e não 

conhece os processos de edição, não há ainda na mídia impressa, uma prática 

democrática que insira o leitor no processo de produção. O que é uma centralização, 

uma verticalização de informações, transmitidas dentro de uma lógica em que o 

leitor trabalha apenas como receptor. Constata-se assim, um distanciamento entre 
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conteúdos midiáticos e seu público leitor (talvez seja por isso que o impresso vem 

perdendo tanto espaço nos últimos anos). Se o leitor não participa, não tem como 

saber como funciona o processo, consequentemente, não tem como contestá-lo.  

Ao olharmos para a fotografia de O Mossoroense, será que iremos no dedicar 

a identificar os porquês desta imagem, será que os leitores do jornal estão 

preocupados com isto? Será que eles se indagam sobre o porquê de ter sido esta a 

foto escolhida para estar na capa do jornal; ou sobre quais eram as intenções do 

fotógrafo quando registrou a cena, ou ainda, se esta foto condiz àquilo que 

realmente está acontecendo? Sontag declara que “[...] o realismo fotográfico pode 

ser – e é cada vez mais – definido não como o que „realmente‟ existe, mas como 

aquilo que eu „realmente‟ percebo” (2004, p. 136. Ênfase da autora). É aí também 

que reside o significado das imagens, naquilo que cada um percebe nelas. Pereira 

Junior (2006, P. 114) declara que “a fotojornalística é sempre polissêmica”, a mesma 

fotografia pode ser vista de diferentes modos.  

A fotografia analisada, por exemplo, podemos a ela atribuir várias 

significações. Tomada como um discurso social, ela poderia ser o retrato de uma 

desigualdade, a imagem de uma classe desfavorecida, a exclusão social expressa 

em uma fotografia que retrata a realidade de um povo que vive em condições 

precárias; enquanto uma pequena parte da população ostenta luxo e riquezas, 

muitas pessoas vivem com o pouco, ainda utilizando-se de meios de transporte 

precários como carroças. Caso a intenção do jornal seja chamar a atenção da 

sociedade e das autoridades para algo que se considere que precisa ser reparado, a 

foto pode apresentar um discurso de alerta, caracterizando-se como a “prova” de 

que algo precisa ser mudado. Para os representantes de grupos de defesa da 

infância e da adolescência, esta imagem pode ser considerada como um retrato das 

duras condições de vida enfrentadas desde cedo pelos jovens do país, já para a 

mãe da criança, irá apresentar um discurso emocional, carregado de impressões 

pessoais, podendo ser apenas uma foto de família, algo que ela pretende guardar 

com zelo para lembrar do dia em que seu filho virou capa de jornal. 

Todas essas suposições são passíveis de serem reais, são formas diferentes 

de se ver a mesma foto, formas variadas de se enxergar uma mesma “realidade”. 

Todas estas unidades de sentido juntas é que vão formular um sentido possível para 

a imagem, de acordo com uma relação interdiscursiva, que se utiliza de informações 

presentes em cada discurso, apropriando-se das partes para poder enxergar o todo. 
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Brandão (1997) comenta que é preciso analisar a situação não a partir do discurso, 

mas partindo de um espaço de trocas entre vários discursos que se ligam entre si. A 

autora esclarece que:  

[...] ao analista cabe apreender não só uma formação discursiva, mas 
também a interação entre formações discursivas uma vez que a 
identidade discursiva se constrói na relação com um Outro 
[...].(BRANDÃO, 1997, p. 75). 

 

Sobre essa interação entre os conteúdos discursivos, Maingueneau explica 

que : 

Mesmo na ausência de qualquer marca de heterogeneidade 
mostrada, toda unidade de sentido, qualquer que seja seu tipo, pode 
estar inscrita numa relação essencial com uma outra, aquela do ou 
dos discursos em relação aos quais o discurso de que ela deriva 
define sua identidade. Efetivamente, „a partir do momento em que as 
articulações fundamentais são instituídas numa relação 
interdiscursiva, toda unidade que se desenvolverá de acordo com 
elas se encontrará ipso facto na mesma situação. Um enunciado de 
uma formação discursiva pode, pois, ser lido em seu „direito‟ e em 
seu „avesso‟: em uma face, significa que pertence a seu próprio 
discurso, na outra, marca a distância constitutiva que o separa de um 
ou vários discursos. Nesta perspectiva, as eternas polêmicas em que 
as formações discursivas estão envolvidas não surgem de forma 
contingente do exterior, mas são a atualização de um processo de 
delimitação recíproca, localizado na própria raiz dos discursos 
considerados. Dizer que a interdiscursividade é constitutiva é 
também dizer que um discurso não nasce, como geralmente é 
pretendido, de algum retorno às próprias coisas, ao bom senso, etc., 
mas de um trabalho sobre os outros discursos.(1993, p.120. Ênfase 
do autor).  

 

Os discursos podem ser analisados sob diferentes óticas; podemos a eles 

atribuir diversas interpretações, que irão depender da forma como nós o 

observamos; se de acordo com suas próprias formações discursivas, ou com as 

formações discursivas com as quais eles se relacionam.  

Entretanto, um ponto de vista não anula os outros e vice-versa.  

De fato, uma formação discursiva não deve ser concebida como um 
bloco compacto que se oporia a outros (o discurso comunista contra 
o discurso democrata-cristão, por exemplo), mas como uma 
realidade “heterogênea por si mesma” [...]. (MAINGUENEAU, 1993, 
p. 112. Ênfase do autor). 
 

Esta heterogeneidade não pode ser ignorada. É preciso pensar a fotografia 

dentro de um processo repleto de significações.  Segundo Catanho (2007, p. 85): 

Não existe nas imagens uma única forma de interpretação, uma 
única realidade expressa. Elas podem proporcionar múltiplas leituras, 
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isso vai depender de como os indivíduos e grupos sociais as utilizam 
dentro de uma determinada cultura. Da mesma forma que o texto 
verbal pode não expressar para todas as pessoas o mesmo sentido, 
as imagens também não são reproduções absolutas e passivas da 
realidade. 
 

Uma única imagem pode conter uma imensa quantidade de informações, 

possibilitando assim, um vasto catálogo de significações. Para Joly (2007, p. 109) 

“se a imagem é polissêmica, é, em primeiro lugar, porque veicula grande número de 

informações [...]”; e nem todos são capazes de percebê-las em sua totalidade. As 

coisas que eu percebo podem ser diferentes daquelas que qualquer outra pessoa 

perceberia. Para Orlandi, “a polissemia é justamente a simultaneidade de 

movimentos distintos de sentido no mesmo objeto simbólico” (1999, p. 38). Cada um 

vai decodificar estas informações de uma forma, cada pessoa observa a fotografia 

de uma maneira própria. As fotografias podem ser “lidas” de diversas formas; porém, 

vale salientar que nem toda interpretação é pertinente. Segundo Orlandi, “[...] a 

interpretação é necessariamente regulada em suas possibilidades, em suas 

condições. Ela não é mero gesto de decodificação, de apreensão do sentido” (1999, 

p. 47). É preciso que haja uma interação entre os discursos. De acordo com 

Maingueneau: 

É preciso também não reproduzir aqui o erro que cometem as 
análises lexicais fora de contexto. Assim como em um discurso não é 
tanto a palavra que importa, mas a maneira como é explorada, da 
mesma forma, um ponto em debate não poderia ser dissociado do 
modo como esse debate é tecido (1993, p. 124). 

 

Embora o sentido de uma imagem possa variar de contexto para contexto, 

não podemos associar este sentido a qualquer contexto. Conforme a afirmação de 

Bakhtin: “os contextos não estão simplesmente justapostos, como se fossem 

indiferentes uns aos outros; encontram-se numa situação de interação e de conflito 

tenso e ininterrupto” (1995, p. 107). Não é simplesmente associar por associar, os 

conteúdos são analisados numa relação de interdiscursividade através da ligação 

que faz estes discursos se cruzarem. E destes cruzamentos podem surgir inúmeras 

formas de interpretação. 

O próprio discurso já sugere uma multiplicidade de sentidos, característica 

essa também presente nas fotografias. Ferreira (2007, p. 75) nos conta que “a 

palavra imagem suscita uma fabulosa riqueza de sentido, pois ela é usada de 

diferentes maneiras e em diversas ocasiões”. Não devemos esquecer que essa 
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multiplicidade de sentidos característica da imagem não depende somente de 

fatores casuais; é inerente à fotografia a existência de inúmeras vozes implícitas que 

podem transmitir muito mais informações do que aquelas já explícitas. Segundo 

Orlandi: 

Ao falarmos nos filiamos a redes de sentidos, mas não aprendemos 
como fazê-lo, ficando ao sabor da ideologia e do inconsciente. Por 
que somos afetados por certos sentidos e não outros? Fica por conta 
da história e do acaso, do jogo da língua e do equívoco que constitui 
nossa relação com eles. Mas certamente o fazemos determinados 
por nossa relação com a língua e a história, por nossa experiência 
simbólica e de mundo, através da ideologia. Por isso a Análise de 
Discurso se propõe construir escutas que permitam levar em conta 
esses efeitos e explicitar a relação com esse „saber‟ que não se 
aprende, não se ensina, mas que produz seus efeitos. Essa nova 
prática de leitura, que é a discursiva, consiste em considerar o que é 
dito em um discurso e o que é dito em outro, o que é dito de um 
modo e o que é dito de outro, procurando escutar o não-dito naquilo 
que é dito, como uma presença de uma ausência necessária. [...] só 
uma parte do dizível é acessível ao sujeito, pois mesmo o que ele 
não diz (e que muitas vezes ele desconhece) significa em suas 
palavras. (1999, p. 34. Ênfase da autora). 

 

Aquilo que eu não disse pode dar sentido ao que foi dito. Do mesmo modo, 

aquilo que as fotografias não mostram, pode revelar o que elas pretendiam mostrar, 

ou talvez, o que pretendiam esconder. Orlandi explica que “[...] na análise, devemos 

observar o que não está sendo dito, o que não pode ser dito, etc.” (1999, p. 83). 

Nesta perspectiva, ao olharmos uma foto, podemos perguntar: “o que esta imagem 

silencia?”, e ao encontrarmos esta resposta, encontraremos também, aquilo que ela 

pretendia nos dizer. Se por exemplo, nessa fotografia que estamos analisando 

podemos perceber que a cena não retrata um lugar característico onde as pessoas 

ricas costumam morar, é possível supor que se trate então, de um lugar 

característico da moradia de pessoas pobres. Orlandi reforça este raciocínio ao 

declarar que: 

[...] ao longo do dizer, há toda uma margem de não-ditos que 
também significam. Na análise de discurso, há noções que 
encampam o não-dizer: a noção de interdiscurso, a de ideologia, a 
de formação discursiva. Consideramos que há sempre no dizer um 
não-dizer necessário. Quando se diz „x‟, o não dito „y‟ permanece 
como uma relação de sentido que informa o dizer de „x‟. Isto é, uma 
formação discursiva pressupõe uma outra [...]  (1999, p. 82). 
 

Haveria aí, uma motivação implícita: “[...] o que não é dito, o que é silenciado 

constitui igualmente o sentido do que é dito” (ORLANDI, 1999, p. 84). Estas vozes 
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implícitas podem estar contidas nas motivações de se fazer aquela foto. As 

fotografias não são produzidas por acaso; tiram-se fotos por algum motivo, para 

preservar o belo, para revelar o feio, para recordar momentos, para denunciar o que 

está errado. Deste modo, o dito e o não-dito irão variar conforme essas intenções, 

de acordo com o que for conveniente revelar ou não. Se, por exemplo, no caso 

desta fotografia que estamos analisando, a falta de água tivesse sido provocada por 

causa do desperdício e do descaso da própria população, mas a intenção do jornal 

ao publicá-la, fosse criticar a administração pública, esse fator poderia não ser 

revelado. 

As fotos são registros fabricados a partir de pedaços do real. Deste modo, 

uma mesma cena, uma mesma realidade pode ser registrada de acordo com uma 

infinita variedade de motivações. Cobram-se do fotógrafo, no fotojornalismo, 

sensibilidade e capacidade de percepção, suficientes para capturar a cena de 

acordo com o esperado. Do diagramador também é exigida uma percepção 

aguçada, “é preciso critério para saber se uma foto é significativa, se, dos efeitos 

produzidos nos leitores pela imagem, estão os desejados pelo editor” (PEREIRA 

JUNIOR, 2006, p. 123). 

A fotografia pode transformar nossa interpretação acerca da realidade. No 

fotojornalismo, as imagens que vemos podem ser produto de uma atividade 

controladora, que intencionalmente ou não, termina por modificar e ou alterar o 

sentido original da história. Ao falar sobre a reprodutibilidade técnica, Benjamin 

(1985, p. 168) explica que: 

Ela pode, por exemplo, pela fotografia, acentuar certos aspectos do 
original, acessíveis à objetiva – ajustável e capaz de selecionar 
arbitrariamente o seu ângulo de observação – mas não acessíveis ao 
olhar humano. 
 

É próprio do fotojornalismo organizar as imagens de modo a definir aquilo que 

é relevante ou não. O repórter fotográfico escolhe o tema principal de sua fotografia 

e a ele reserva o lugar central da imagem; esta ação irá dizer ao observador “para o 

quê” ele deve olhar. Fotojornalismo também é técnica, existem à disposição do 

repórter fotográfico uma série de estratégias que podem ser utilizadas a seu favor, 

que podem auxiliar seu trabalho de elaboração do sentido. De acordo com Sousa: 

A forma mais comum de compor uma fotografia é colocar o motivo no 
centro. É uma forma de composição que resulta com motivos 
simétricos e que cria, normalmente, uma imagem repousante e 
equilibrada. Todavia, é importante distinguir o centro visual do 
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centro geométrico de uma fotografia. De facto, é para o centro 
visual, que se situa ligeiramente acima do centro geométrico, que o 
olhar se tende a dirigir. Por isso, uma composição central deve, em 
princípio, privilegiar o centro visual em detrimento do centro 
geométrico. (2002, p. 80. Ênfase do autor). 
 

Não há como se isentar da própria subjetividade ao produzir uma foto. 

Escolher um ângulo é tomar partido por um dos lados; é essa escolha que torna a 

cena observada relevante. Diariamente o fotógrafo se vê dentro desse processo. De 

acordo com Sontag (2004, p. 92): 

A história [da fotografia] revela uma longa tradição de ambivalência a 
respeito de sua capacidade de tomar partido: adotar um dos lados é 
tido como minar sua perpétua premissa de que todos os temas têm 
validade e interesse. [...] permitir que o passado mudo fale com voz 
própria, com toda sua complexidade insolúvel, se torna – quando 
generalizado na fotografia – a descrição do passado (no próprio ato 
de preservá-lo), a fabricação de uma realidade nova, paralela, que 
torna o passado algo imediato, ao mesmo tempo, que sublinha sua 
eficácia, cômica ou trágica, reveste a especificidade do passado com 
uma ironia ilimitada, transforma o presente no passado e o passado 
em condição pretérita. 
 

Fotografias não são fontes completamente confiáveis; embora possuam um 

quê de verdade, não são “a verdade”, única, irrefutável (a própria noção de verdade 

já foi ultrapassada há anos, não se trabalha mais com a busca por uma verdade, 

mas pelas verdades prováveis; a ciência faz isso, todos os seus resultados são 

passíveis de contestação). Loizos (2000, p.138) constata que as fotografias são “[...] 

registros [que] não estão isentos de problemas, ou acima de manipulação, e eles 

não são nada mais que representações, ou traços de um complexo maior de ações 

passadas”. 

Quanto à fotografia que estamos analisando, podemos dizer que ela também 

possui estas características. Porém, existem coisas nela que não podem ser 

negadas; não podemos negar a existência das coisas e pessoas presentes na 

imagem, não podemos dizer que num determinado momento todos estes fatores e 

personagens que observamos não estiveram reunidos para compor esta imagem. 

Entretanto, a cena poderia ter sido montada, a fim de se “construir uma realidade”. A 

criança poderia não ser filha de uma família pobre, poderia ser uma espécie de 

modelo infantil que trabalha posando para fotografias e que jamais havia estado 

naquele lugar antes. O homem na carroça também poderia ser um modelo 

caracterizado. O próprio lugar poderia não existir, podia ser apenas um cenário 

criado. Indo mais além e contrariando o que já foi dito, seria possível que estas 
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pessoas sequer tivessem se encontrado, e que a imagem tivesse sido produzida a 

partir de um rigoroso processo de edição. 

Embora estas técnicas não sejam utilizadas no fotojornalismo (não desta 

forma), estas suposições nos servem como exemplificações dos inúmeros recursos 

disponíveis às mãos de quem fabrica uma imagem, e consequentemente, edifica o 

seu sentido.  

Se a fotografia do jornal O Mossoroense passou ou não por algum processo 

de edição, é difícil que os leitores consigam identificar isto (afinal, conforme já 

explanado, eles não conhecem o processo de edição, não participam dele e, 

portanto, desconhecem suas artimanhas), ainda assim, existe um fator que é 

perfeitamente aplicável a todas as fotografias, e este é inegável: a escolha feita pelo 

fotógrafo. Todas as fotografias são o resultado de uma seleção que determina a 

imagem e condiciona o seu sentido; ou, seus sentidos, já que uma imagem não 

admite somente uma significação. Talvez seja essa a magia da fotografia, essa 

capacidade de ser única para cada um, de ter um valor e uma estima diferente para 

todos. 

Todavia, mesmo com todo esse encantamento que podem provocar, as 

fotografias podem ser perigosas, as serem tomadas como “a verdade”, sem se 

considerar a(s) outra(s) parte(s). A verdade é relativa, aquilo que para mim pode ser 

verdade, pode ser falso ou duvidoso para um outro sujeito. Conforme a afirmação de 

Sontag (2004, P. 84) é preciso ter consciência de que as fotos “são nuvens de 

fantasia e pílulas de informação”. Os sentidos dos discursos podem variar; para 

Bakhtin: “Conforme a língua, conforme a época ou os grupos sociais, conforme o 

contexto apresente tal ou qual objetivo específico, vê-se dominar ora uma forma ora 

outra, ora uma variante ora outra” (1995, p. 147). As fotos podem mentir, enganar, 

ludibriar; as imagens podem ser construídas, montadas, fabricadas. E mesmo 

quando buscam a verdade, o máximo que conseguem é absorver uma pequena 

parcela do real. Aquilo que elas nos mostram podem até ser verdade, mas não são a 

única verdade (até porque não se acredita mais nessa verdade de caráter singular, 

sequer se admite mais trabalhar em busca dela). As imagens são capazes de 

produzir múltiplas verdades (e mentiras também), porém não são “a verdade”, não 

há nelas uma verdade singular, apenas a verdade que cada um percebe e enxerga. 
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3  Faces pré-moldadas: onde dormem os estereótipos? 

           Diante de todas essas questões analisadas até aqui, é possível agora 

traçarmos um perfil acerca dos estereótipos a fim de identificar sua presença (ou 

não) nas fotografias que estamos estudando e mais, descrever de quê forma eles se 

manifestam. Para isto, este trabalho se propõe também, a analisar o uso que a mídia 

faz das fotografias de pessoas pobres, a forma como elas são mostradas.          

           Para ilustrar esse quadro, vamos analisar mais uma fotografia publicada em 

O Mossoroense: 

 

 
 
                             IMAGEM 7 – capa 12 Set 2006               
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                                           IMAGEM 8 – FOTO - o jornal estampa na primeira página uma 
                                           imagem de um adolescente assassinado 
 

  A imagem mostra ao fundo os pés de algumas pessoas, dando a sensação de 

que a cena estava sendo observada. Ao centro o corpo de um garoto estendido no 

chão de uma rua. As roupas simples, os pés descalços, o cenário simples, a rua 

sem asfalto, nos dão uma ideia acerca da condição social deste garoto. 

   Ao folhearmos as páginas dos jornais locais, nos deparamos diariamente 

com fotografias relacionadas a jovens envolvidos em situações de violência. O 

“adolescente criminoso”, o “adolescente drogado”, o “adolescente assassino”, “o 

adolescente vítima da violência”. Adolescência marginal, jovens que vivem à 

margem da sociedade. As notícias revelam um jovem envolvido num mundo de 

drogas, violência, dor, sofrimento e morte. Para ilustrar estes textos, o jornal 

apodera-se da imagem desses jovens e ilustra suas páginas com os retratos da 

violência. Geralmente, estes jovens pertencem à camada pobre da sociedade, são 
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filhos de pessoas pobres, cresceram na periferia, e cedo se envolveram com o 

mundo do crime. Causa comum da morte entre os jovens que se enquadram nesse 

perfil, as drogas são frequentemente associados à sua imagem. Muitos jovens 

morrem por causa de vingança, acerto de contas, dívidas por causa das drogas. 

Eles iniciam-se nesse universo dentro da própria comunidade onde vivem, junto de 

outros jovens com o mesmo perfil, garotos que cresceram juntos, no mesmo bairro, 

na mesma comunidade, que partilharam desde cedo a mesma realidade e, no fim, 

acabam eliminando uns aos outros. Aqui, vítimas e assassinos quase sempre têm as 

mesmas características. Os jornais exibem dia a dia um cenário caracterizado pela 

violência, onde jovens se matam entre si. Grosso modo, podemos observar uma 

grande quantidade de fotografias de jovens que são assassinados nas periferias 

ilustrando as capas destes periódicos, como podemos observar nesta edição de O 

Mossoroense.  

 

3.1  Sobre o uso das fotos 

Dependendo da intenção que se tenha em publicar uma imagem, uma mesma 

foto pode ser utilizada para diversas finalidades, se acordo com Pereira Junior, “há 

uma variedade de atos comunicativos possíveis para os quais uma única imagem 

pode ser utilizada” (2006, p. 113). 

  No caso do garoto assassinado, por exemplo, o jornal poderia utilizar sua 

imagem em um discurso político, para falar da violência na cidade e criticar a 

segurança pública, ou poderia utilizar a mesma foto em um discurso religioso que 

pretenda chamar a atenção da sociedade e mostrar o quanto a juventude está 

ficando violenta e fora de controle, e que isto poderia estar sendo provocado por 

causa da falta de fé e religiosidade entre os jovens; ou ainda, em um discurso crítico 

a respeito da sociedade , para mostrar a vulnerabilidade desses jovens, o quanto 

estão inseguros. E essas variações podem possuir muitas outras ramificações, de 

acordo com Orlandi: 

São muitos os critérios pelos quais se constituem tipologias na 
análise do discurso. Uma das mais comuns é a que reflete as 
distinções institucionais e suas normas. Temos então o discurso 
político, o jurídico, o religioso, o jornalístico, o pedagógico, o médico, 
o científico. Com suas variáveis: o terapêutico, o místico, o didático 
etc. Também as diferenças entre disciplinas podem estar na base de 
tipologias: o discurso histórico, sociológico, antropológico, o 
biológico, o da física etc. Há ainda diferenças relativas a estilos 
(barroco, renascentista, etc.), a gêneros (narrativa, descrição, 
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dissertação), a subdivisões no interior dos já categorizados (em 
relação o político: neoliberal, marxista etc.) e assim por diante. Não 
terminaríamos nunca de expor as ramificações de tipos e subtipos, 
variedades, etc. (1999, p. 85). 

 

  De qualquer forma, independente do uso que se faça dessas fotos, do 

discurso no qual estejam inseridas, os jornais continuam a explorar a imagem 

desses jovens sem que ninguém diga nada. 

 Embora a fotografia de O Mossoroense não mostre o rosto do garoto, ainda 

assim pode ser que para sua família aquela imagem estampada na capa do jornal 

seja algo doloroso de se ver, algo constrangedor, algo vergonhoso, “existe uma 

agressão implícita em qualquer emprego da câmera” (SONTAG, 2004, p. 17). Mas o 

que os parentes deste jovem poderiam fazer? Será que eles teriam o direito de 

impedir que aquela imagem estivesse ali?  

 

 

3.1.1  A quem pertencem as fotos? 

 Ao registrar uma cena, a câmera toma posse daquela situação, toma aquilo 

para si e disponibiliza para os outros, para qualquer um que tenha interesse naquilo, 

conforme afirmação de Sontag (2004, p.14): 

Fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. Significa por a si 
mesmo em determinada relação com  o mundo, semelhante ao 
conhecimento – e, portanto, ao poder [...]. Imagens fotografadas não 
parecem manifestações a respeito do mundo, mas sim pedaços dele, 
miniaturas da realidade que qualquer um pode fazer ou adquirir. 
 

Nessa apropriação, não importa se esta coisa fotografada trata-se realmente 

de uma coisa ou de uma pessoa, a fotografia converte tudo em imagem. Barthes faz 

o mesmo questionamento levantado e complementa o pensamento com uma 

reflexão acerca daquilo que a fotografia faz com as pessoas: 

[...] a quem pertence a foto? Ao sujeito (fotografado)? Ao fotógrafo? 
A própria paisagem não passa de uma espécie de empréstimo feito 
junto ao proprietário do terreno? Inúmeros processos, segundo 
parece, exprimiram essa incerteza de uma sociedade para a qual o 
ser baseava-se em ter. A fotografia transformava [transforma] o 
sujeito em objeto (1984, p.26). 
 

 A pessoa fotografada torna-se objeto de uma prática. É como se a esta 

pessoa lhe fosse negado o direito de ser quem ela é, e se tornasse apenas um 

produto, resultado de um processo fotográfico.  



41 

 

 Ao refletirmos o fato de a sociedade atribuir ao garoto que aparece na capa 

de O Mossoroense uma determinada imagem em detrimento de todo o resto, de 

tudo o mais que ele foi como ser humano, podemos dizer que a partir do momento 

em que o fotógrafo, através da lente de sua câmera, captura aquela cena, está 

também resgatando um pedaço de uma realidade, um aspecto da vida de alguém, 

que ao ser publicado pode ser apreendido como um todo. O sujeito não é mais 

sujeito em essência, ele se vê arrancado de tudo o mais que o compõe e é 

convertido numa imagem, numa representação feita pela mídia. 

 Barthes trata esta questão como conversão do sujeito, num processo onde a 

pessoa deixa de ser ela mesma e se transforma em imagem: 

[...] não sei o que a sociedade faz da minha foto, o quê ela lê nela (de 
qualquer modo, há tantas leituras de uma mesma face); mas quando 
me descubro no produto dessa operação, o que vejo é que me tornei 
todo imagem, isto é, a Morte em pessoa; os outros – o outro – 
desapropriam-me de mim mesmo, fazem de mim com ferocidade, um 
objeto, mantêm-me à mercê, à disposição, arrumado em um fichário 
[...] (1984, p. 28). 
 

 O fotógrafo transforma o sujeito em imagem, depois apodera-se dessa 

imagem e a utiliza da forma que desejar. Segundo Sontag,  

[...] existe algo de predatório no ato de tirar uma foto. Fotografar 
pessoas é violá-las, ao vê-las como elas nunca se veem, ao ter delas 
um conhecimento que ela nunca podem ter; transforma as pessoas 
em objetos que podem ser simbolicamente possuídos (2004, p. 25). 
 

Essas pessoas não param para se avaliarem como objetos simbólicos dentro 

de um processo de significação. O fato de sua imagem estar ali tem uma finalidade, 

um porquê que justifica sua presença na capa daquele periódico, um porquê muitas 

vezes desconhecido pelo próprio sujeito representado, ele apenas sabe que está ali 

por algum motivo, o qual ele pode até supor, mas em realidade nunca o saberá de 

certeza. Por exemplo, para os familiares do garoto que aparece na foto que estamos 

analisando, ele pode estar ali porque foi vítima de uma violência e o jornal tem esse 

papel de informar os acontecimentos da cidade, sejam eles alegres ou trágicos; 

porém dificilmente essas pessoas poderiam supor que aquela imagem poderia estar 

sendo usada como forma de o jornal confrontar as autoridades públicas e criticar sua 

eficiência ao apontar suas falhas, ilustrando-as com o caso deste jovem. Isto não 

ocorre apenas com aqueles que eram próximos ao garoto representado na 

fotografia; qualquer um menos esclarecido sobre as técnicas jornalísticas e os 

dispositivos do discurso, desconheceria este processo, onde, segundo Brandão: o 
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sujeito “perde seu centro e passa a se caracterizar pela dispersão, por um discurso 

heterogêneo que incorpora, assume diferentes vozes sociais” (1997, p. 68). Sobre 

este assunto, Orlandi alerta para o fato de que: 

[...] não há discurso que não esteja em relação com outros, que não 
forme um intrincado nó de discursividade. E a natureza dessas 
relações é importantíssima para o analista. O leitor comum fica sob o 
efeito dessas relações; o analista (ou o leitor que conhece o que é 
discurso) deve atravessá-los para, atrás da linearidade [...], 
deslindando o novelo produzido por esses efeitos, encontrar o modo 
como se organizam os sentidos (1993, p. 89). 

 

O(s) sentido(s) que podemos atribuir a uma imagem está sujeito a uma 

complexa ligação entre vários discursos, e para não nos limitarmos apenas ao que 

temos diante dos olhos, precisamos ter conhecimento deste fato; precisamos estar 

cientes de que aquela fotografia publicada no jornal é o produto de um processo 

onde os discursos das mais variadas naturezas atuam como agentes ativos. De 

acordo com a forma como é utilizada, do contexto em que publicada, vista e 

interpretada, a mesma fotografia pode sofrer variações de significados.  

Dentro de um discurso social que pretende chamar a atenção da sociedade, é 

possível identificar formas parecidas de se representar alguns tipos de situações 

específicas . No caso que estamos observando, a representação do jovem que vive 

na periferia acaba tendo uma imagem muito semelhante. As pessoas podem atribuí-

los de acordo com um perfil moldado pela mídia, afinal, “não há como negar esta 

realidade”, as fotografias comprovam e reafirmam a imagem de jovem 

marginalizado. 

No caso da fotografia analisada em particular, trata-se de uma pessoa pobre 

e marginalizada. À família deste jovem, além do sofrimento, também foi atribuída a 

imagem de “a família do adolescente bandido” (porque embora estejamos falado de 

um garoto que foi assassinado, as circunstâncias em que ele morreu, o colocam na 

posição também de criminoso, alguém que foi morto por se envolver com este 

mundo). A foto ocupa o lugar principal na capa do jornal, é sem dúvidas o maior 

destaque. Para os pais que perderam o filho, não deve ser uma coisa agradável de 

ver. Mas o que podem fazer? 

 Esse tipo de acontecimento é comum entre as pessoas pobres. A imagem da 

pobreza não costuma receber resguardo. Talvez se o garoto assassinado 

pertencesse a uma família rica e influente, a sua representação fosse diferente. 
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[...] Gente rica não gosta de se expor e sabe que pode se recusar a 
dar entrevista e não se deixar fotografar. Pobres não costumam 
reclamar, não perguntam as razões da foto, não têm noção dos 
direitos. Por isso, são usados com frequência pelos jornalistas 
quando precisam de personagens complicados para ilustrar as 
matérias (SQUARISI; SALVADOR, 2008, p. 73). 
 

 A imagem do jovem de família pobre costuma ser mais explorada pelo fato de 

que as pessoas mais próximas, os familiares não costumam se defender, não 

sabem se defender, não sabem sequer se têm direito a isto. O direito de exigir o 

respaldo por sua imagem, seu lugar como sujeito. Barthes faz um breve relato 

acerca disso, ao nos dar uma definição do que seria a vida privada: “a „vida privada‟ 

não é nada mais que essa zona de espaço, de tempo, em que não sou uma 

imagem, um objeto. O que preciso defender é meu direito de ser um sujeito” (1984, 

p. 29). 

 O jornal se utiliza da imagem deste sujeito (que na verdade só é sujeito até o 

instante em que não é tocado pela lente) à seu bel-prazer sem questionar se tem ou 

não o direito de fazer isto. E não há como fugir deste fato, segundo Sontag, as 

fotografias “refletem a ânsia de se apropriar de uma realidade alheia. E nenhuma 

realidade está a salvo de apropriação” (2004, p. 78), e complementa: “uma foto 

permite controle sobre a coisa fotografada” (2004, p. 173). Ao ser fotografada, a 

pessoa (o objeto) fica a mercê de quem realiza este ato (o fotógrafo), e daqueles 

que podem nele interferir (os editores e diagramadores, no caso do fotojornalismo). 

Na fotografia publicada no dia 12 de setembro de 2006, o jornal preserva o 

rosto do adolescente, ainda assim, não deixa de se utilizar de sua imagem como 

objeto de seu ofício, uma das dezenas de produtos por ele ofertados. A pessoa, o 

ser humano, é agora apenas uma imagem, um objeto impresso à venda nas bancas, 

reproduzido, exposto, criticado, comprado. 

 

3.2  Sobre os estereótipos: conceituação e análise 

Nosso percurso até aqui nos mostrou imagens de diferentes pessoas, 

inseridas em diferentes contextos, integrantes de distintos discursos; indivíduos 

desconhecidos sem, aparentemente, nenhuma ligação pessoal entre si, ilustrando 

diferentes edições de um jornal, de forma a retratar diferentes assuntos, temas 

fortes, polêmicos, chocantes, interessantes. Mas o que haveria de comum entre 
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estes desconhecidos que as páginas do jornal trazem a público, qual seria o elo 

entre eles?  

Em primeira instância, a resposta a estes questionamentos poderia ser 

bastante simples, ao constatarmos que todas estas pessoas pertencem à mesma 

classe social, à camada composta pelos pobres e miseráveis. Mas, analisando mais 

profundamente o caso, esta constatação pode ir além e nos revelar fatores 

verdadeiramente ocultos que nos mostram a real (pelo menos a mais significativa) 

fonte de ligação entre essas representações, aquilo que nos possibilita identificar e 

inserir estas pessoas dentro de um determinado grupo. 

Se prestarmos atenção, poderemos perceber que cada uma dessas fotos 

possui uma certa semelhança com as demais, e esta não diz respeito somente à 

questão da classe social representada,  e sim, à forma como esta classe é 

mostrada.  

Pelo que podemos observar até aqui, a representação dos pobres e 

miseráveis nas páginas do jornal O Mossoroense é sempre muito parecida, mudam 

as pessoas, mudam os acontecimentos, mas os mesmos elementos permanecem 

ali, de algum modo. Em todas as fotos que analisamos neste trabalho, podemos 

observar cenários ao ar livre, compostos por pessoas expostas a alguma situação 

de risco, passando por algum problema ou alguma dificuldade. Conforme 

mencionado no início, as fotografias que representam as classes subalternas têm, 

na maioria das vezes, uma imagem muito parecida, como se houvesse um “padrão 

de representatividade”, onde as pessoas pertencentes ao grupo “x” devem ser 

mostradas num cenário “y”, formado por “n” elementos.  

 Para compor nosso quadro de análises, passaremos a última foto com a qual 

iremos trabalhar: uma imagem publicada em 7 de setembro de 2006: 
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                      IMAGEM 9 – Capa 7 de setembro de 2006, dia da independência  
 

O apelo é forte. Uma fotografia publicada do dia em que o país comemora sua 

independência, expondo um outro lado de sua história. A fotografia revela uma 

mulher com expressão de cansaço, em meio à sujeira e porcos, carregando um saco 

nas costas, dando a impressão de estar retirando coisas do lixo para uso pessoal ou 

mesmo para se alimentar.  
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O jornal nos mostra uma mulher, uma brasileira, em condição de miséria e 

escassez. Para quem conhece pouco o país, ver uma imagem destas na capa de 

um jornal no dia da comemoração da independência pode ser uma forma de fazer 

com que se pense que todas as pessoas do país estão naquela mesma condição, 

de fazer com que se imagine que esta é “a cara do Brasil”, que é desta forma que 

vive sua população. E mesmo para quem vive no país, esta imagem pode ser uma 

forma de fazer com que as pessoas acreditem que todos os pobres do Brasil vivem 

desta forma, que esta é a cara da população que vive nas periferias. Esta imagem 

poderia ser utilizada para inúmeras situações, se enquadra em diversos discursos, é 

carregada de significados e pode ser interpretada de diversas formas. Entretanto, 

voltamos à questão do recorte do real; embora ao observarmos esta imagem 

possamos nos sentir comovidos e sensibilizados ao ver que mesmo com todo o 

desenvolvimento que vem alcançado, nosso país ainda esconde situações de 

extrema miséria, onde as pessoas se alimentam das sobras estragadas, de 

migalhas encontradas no lixo, precisamos nos reportar também ao fato de que esta 

cena que temos diante dos olhos não é um atestado comprovado daquilo que existe 

na verdade. Essa mulher que aparece na fotografia tem toda uma história que a 

imagem não revela e mesmo que quisesse, não poderia recriá-la por completo. 

Bakhtin explica que: 

Qualquer enunciação, por mais significativa e completa que seja, 
constitui apenas uma fração de uma corrente de enunciação [...] 
ininterrupta (concernente à vida cotidiana, à literatura, ao 
conhecimento, à política, etc.). Mas essa comunicação [...] 
ininterrupta constitui, por sua vez, apenas um momento na evolução 
contínua, em todas as direções, de um grupo social determinado 
(1995, p. 123. Ênfase do autor.). 

 

Eis aí o grande problema desse tipo de representação; nem todos os leitores 

conhecem estes fatos, e ao observarem uma imagem destas, tendem a acreditar 

nela e atribuir às pessoas e situações representadas um perfil pré- moldado, a ponto 

de quando se falar em um determinado tipo de situação, já se ter uma imagem em 

mente. A circunstância observada também pode conter uma familiaridade, de modo 

que ao observar uma foto, o leitor já imagine do que se trata a matéria, já imagine o 

lugar e as condições em que vivem aquelas pessoas. Conforme afirmação de 

Maingueneau, “a toda formação discursiva é associada uma memória discursiva, 

constituída de formulações que repetem, recusam e transformam outras 
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formulações” (1993, p. 115. Ênfase do autor). Essa memória discursiva a qual o 

autor se refere, pode ser constituída pelo conteúdo imagético que o jornal divulga 

diariamente acerca do assunto; de tanto observar um mesmo tipo de representação, 

o público acaba se acostumando com aquele tipo de imagem. 

Para compor esta capa do dia da independência O Mossoroense poderia se 

utilizar de uma infinidade de outras fotografias, ou mesmo para representar a mulher 

que aparece nessa imagem teria também um grande número de opções, porém, se 

havia nesta publicação um desejo de provocar revolta, de chamar a atenção da 

população, ou criticar a política do país, esse tipo de representação seria a mais 

adequada, por ser mais facilmente assimilada pelo público. Segundo Martino “a 

repetição de um ato cria as condições para se interpretar a realidade com mais 

rapidez em uma próxima vez” (2009, p. 21). Esse caráter de fácil assimilação pode 

esconder uma prática (voluntária ou involuntária) de representação plasmada, onde 

os mesmos personagens aparecem sempre nas mesmas situações, compostas 

pelos mesmos elementos, revelando assim, a presença do estereótipo.  Para 

Bakhtin (1995, p. 126), “a fórmula estereotipada adapta-se, em qualquer lugar, ao 

canal e interação social que lhe é reservada, refletindo ideologicamente o tipo, a 

estrutura, os objetivos e a composição social do grupo”.  A sociedade passa a 

interpretar os grupos sociais a partir dos fragmentos de realidade disponibilizados 

pela representação veiculada pela mídia, neste caso, o jornal O Mossoroense. Do 

ponto de vista de Diniz e Veiga: 

É por meio desse processo de percepção e compreensão da 
realidade que são construídos os valores culturais e sociais, ou seja, 
a partir do momento em que os olhos percebem, o indivíduo faz a 
sua leitura de uma determinada realidade, evento ou imagem, o que 
o leva a uma reflexão e, consequentemente, a formulação de 
conceitos. (2010, p.3). 
 

De acordo com aquilo que se enxerga nesses “modelos de representação”, 

são formulados os (pré) conceitos que a sociedade tem acerca dessas pessoas. No 

caso da fotografia anterior, de tanto os jornais mostrarem esses jovens de uma 

maneira que nos leve a vê-los como criminosos, como marginais, a população pode 

acabar atribuindo o mesmo valor a eles, e ao encontrar um desses jovens nas ruas, 

as pessoas tendem a sentir medo, receio de chegar perto, pois conforme a 

representação do jornal, e alguns outros valores e preconceitos já reforçados na 

própria sociedade, os jovens de uma determinada faixa etária, que se vestem de tal 
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modo, pertencentes a uma classe social baixa, moradores de uma certa região da 

cidade, quase sempre são mostrados como bandidos, ladrões, assassinos, 

drogados, violentos, e ao assimilar essa memória discursiva, a imagem de toda uma 

classe recebe uma representação generalizada, onde é atribuído a todos os jovens 

que têm este perfil, esse caráter de criminoso, de jovem perigoso. Para 

compreender melhor como isso acontece, podemos nos basear pelas palavras de 

Martino, quando declara que:  

A notícia fixa alguns elementos que, no momento da publicação, 
ganham força devido à sua divulgação. Esses elementos se tornam a 
representação da situação, deixando de lado qualquer imagem mais 
complexa ou sutil. A parte tomada como o todo [...] esse parece ser o 
ponto de conexão entre a mídia e a criação de estereótipos (2009, p. 
21). 

 

No caso da última fotografia analisada, pode-se dizer que esta imagem que 

vemos já nos é bastante familiar, mesmo que nunca a tivéssemos visto antes. Para 

explicar esta questão, podemos nos remeter às fotografias analisadas 

anteriormente. Observamos aqui, uma semelhança de conteúdos, de discursos e de 

imagens. A cena que vemos nessa última foto, não é completamente distinta das 

demais analisadas. Entretanto, para compreender melhor esta questão dos 

estereótipos nos conteúdos de O Mossoroense, precisamos conhecê-los melhor, 

saber de que forma se manifestam nos conteúdos midiáticos. Sobre isto, Sousa nos 

explica que:  

Os estereótipos visuais podem ser descritos como imagens que 
contribuem para associar pessoas a idéias simplistas e pré-
concebidas sobre a idade, a nacionalidade, a etnia, a proveniência 
geográfica, o sexo, a orientação sexual, o estatuto econômico, as 
deficiências físicas e mentais, etc. Essa associação algumas vezes é 
verdadeira, mas muitas vezes é infundada e falsa, contribuindo para 
a dissociação entre uma realidade e as cognições pessoais e sociais 
sobre essa realidade (2010, p. 1). 

 

Essa representação “padronizada” é que dá origem aos estereótipos, a partir 

dela cria-se uma ideia reduzida daquilo que as pessoas são, como vivem, o que 

fazem. Ora, se eu trabalho com fotojornalismo e preciso de uma imagem para 

chamar a atenção da população no dia em que o país comemora sua 

independência, se tenho a ideia de criticar, devo optar então por uma imagem de 

fácil assimilação, algo que as pessoas reconheçam à primeira vista, e que dispense 

qualquer questionamento. 
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É o retrato da nação, e a nação está sofrida, passando por dificuldades. Essa 

fotografia poderia ser vista como o retrato de uma desigualdade no país (enquanto 

estou no conforto da minha casa lendo um jornal, alguém está catando migalhas no 

lixão para poder sobreviver), poderia também, para quem estivesse de fora da 

realidade brasileira ser o retrato de um país miserável, como a imagem que se tem 

da África, onde a maioria das pessoas, só de ouvir falar no continente, já visualiza 

aquelas imagens com crianças desnutridas, negros sofrendo nas ruas com péssimas 

condições de vida, etc., e mesmo sabendo que a história daquele lugar não se 

resume apenas a isto, não há como não fazer esta ligação. Isto porque, segundo 

Moroni e Oliveira Filha, “os estereótipos visuais têm forte apelo representativo, ou 

seja, são de fácil assimilação” (2010, p. 13). Dessa forma, até mesmo quando 

tentamos não realizar esta associação, já estamos fazendo-a de maneira 

inconsciente através de nossa memória discursiva. 

Essa característica da rapidez no ato da interpretação pode ser um dos 

fatores que justificam a presença desses estereótipos nos conteúdos visuais 

midiáticos. Não preciso ler uma manchete para saber que o entrevistado de tal 

reportagem atua como médico, se tenho ao lado do texto uma fotografia de um 

homem vestido de branco, com estetoscópio pendurado no pescoço. Muitas vezes 

isto passa a ser uma exigência do próprio público e faz com que o repórter, ao 

chegar à casa de um médico para entrevistá-lo, encontrando-o “descaracterizando‟ 

peça para que o mesmo se vista de modo que os leitores possam identificar sua 

profissão com mais facilidade, pois por mais forte que sejam suas afirmações, se ele 

não aparecer vestido como de costume, não terá o mesmo efeito, os leitores ao 

verem uma fotografia de um médico (por melhor que seja ele) passeando com 

cachorros na rua em uma entrevista que trate sobre algum assunto relevante para a 

área da saúde pública, podem se questionar: - “que médico é esse, andando de 

sandálias e bermuda pelas ruas?”. Desta forma, observamos que os estereótipos 

são criados dentro da sociedade e veiculados pela mídia, de modo que possam 

favorecer seus interesses, mas que também é do empenho dos próprios leitores, 

que o veículo faça esse tipo de representação menos complexa. Nessa via de mão 

dupla, a característica em comum é a questão da fácil identificação, um processo 

marcado pela velocidade da assimilação e pela superficialidade do conteúdo. 

Conforme a afirmação de Martino:  
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Estereótipos são imagens criadas pelo indivíduo a partir da abstração 
de traços comuns a um evento previamente vivido. A partir da 
experiência com alguma pessoa ou ambiente constrói-se um 
estereótipo ou representação que permite identificar situações 
semelhantes – e aplicar a elas a representação anterior. Os traços 
comuns da experiência anterior são mantidos na memória e 
comparados com os da experiência atual, garantindo a identificação. 
Nesse sentido, o estereótipo é um conhecimento imediato e 
superficial, ganhando em tempo o que perde em profundidade. Essa 
representação, quando utilizada por um grande número de pessoas, 
tende a ganhar status de verdade (2009, p. 21).   

 

Ao representar algo ou alguém numa página de jornal, o fotógrafo não tem 

como objetivo transportar para o papel todo o universo daquela situação, mas 

apenas as partes que lhe interessam. A mulher que procura coisas no lixo 

certamente não vive só daquilo, apesar de ter uma vida difícil, as pessoas não são 

infelizes o tempo todo, essa mulher que ilustra o sofrimento e a desigualdade social 

de uma população, pode ser também uma mãe, esposa, ter sua casa, e, embora 

passe por dificuldades financeiras, pode se sentir feliz mesmo assim. E se ela fosse 

ao lixão apenas em busca de material reciclável para vender, em vez de estar ali à 

procura de alguma coisa para comer? E mais, e se ela ao chegar em casa tivesse 

uma família alegre à sua espera, será que o jornal se interessaria por isto?  

Nos acostumamos a ver pessoas pobres em situações complexas em que 

são expostas as dificuldades enfrentadas por elas no dia a dia, mas não é comum, 

um repórter fotográfico ir até a casa de alguém que vive em um dos bairros da 

periferia para mostrar sua casa arrumada, a comida na mesa, as crianças brincando 

e os pais felizes. O interesse é pela dor e pelo sofrimento. De acordo com Sá-

Carvalho, esse interesse é antigo: 

Tornar visível o sofrimento foi tanto uma característica do 
pensamento revolucionário, quanto do liberalismo; tanto uma 
estratégia retórica daqueles que estão no poder quanto as bases 
para o debate entre os cidadãos no espaço público. É que essa 
tarefa coletiva de construção do futuro que o homem tomou para si 
com o advento da ideia de progresso – seja qual for o projeto 
ideológico em questão – depende, como já pontuamos, de uma 
tematização do presente como o lugar em que somos limitados e em 
que podemos nos libertar da limitação. Neste sentido, os sofrimentos 
e sofredores do presente devem vir à tona, tornando-se objeto do 
debate político que visa o melhoramento da humanidade (2008, p. 
41). 
 

A fotografia que revela o sofrimento funciona como um mecanismo de 

denúncia, que pretende mostrar à sociedade as suas falhas. Talvez por isso, os 
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fotojornalistas não tenham interesse em mostrar toda a história destas pessoas, a 

alegria não é capaz de comover tanto quanto a dor, mostrar estas pessoas felizes 

apesar das dificuldades enfrentadas não seria eficaz para atrair a atenção do 

público, não serviria como prova de que alguma coisa na sociedade está errada. 

Sobre isso, Sá-Carvalho afirma que: 

A tradição da fotografia de denúncia será sempre a de utilizar a 
fotografia como evidência e documento, como prova da exploração, 
da injustiça, da violência e do descaso. Como mobilizar uma 
população em torno do sofrimento de alguém totalmente 
desconhecido? Como provocar mudança, como sugerir causadores, 
sem um modo de ver que se pretende isento e objetivo? Se o 
problema do “real” no discurso político sobre o sofrimento não foi 
tanto o do aparelho perceptivo e seus possíveis erros, foi, entretanto, 
o da ideologia, o da cultura e o dos interesses (2008, p. 64. Ênfase 
da autora). 

 

 Este costume é antigo, Sontag nos conta que desde o início "tiravam-se fotos 

não só para mostrar o que devia ser admirado, mas para revelar o que precisava ser 

enfrentado, deplorado – e corrigido” (2004, p. 78). Em um discurso que busca 

sensibilizar a população, o foco de interesse é explorar ao máximo as situações 

dolorosas a que são expostas estas pessoas no dia a dia. Entretanto, a frequente 

ocorrência de casos como estes acabam gerando um “comodismo social”, onde a 

sociedade se acostuma a ver e aceitar estas pessoas de acordo com suas 

“realidades”. Segundo Sontag: 

 

Ao saber muito do que se passa no mundo (arte, catástrofe, belezas 
da natureza) por meio de imagens fotográficas, as pessoas não raro 
se frustram, se surpreendem, se sentem indiferentes quando veem a 
coisa real. Pois imagens fotográficas tendem a subtrair o sentimento 
de algo que experimentamos em primeira mão, e os sentimentos que 
elas despertam, em larga medida, não são os mesmos que temos na 
vida real. Muitas vezes algo nos perturba mais em forma de 
fotografia do que quando o experimentamos de fato (2004, p. 184).  
 

Muitas vezes as fotos tornam a realidade dessas pessoas muito mais 

chocantes do que o são na realidade. O semblante cansado, o olhar sofrido que 

tanto comovem na fotografia, não parecem tão atraentes ao vivo. A fotografia de 

denúncia pode acostumar os leitores com uma realidade ilusória, onde as pessoas 

pobres e miseráveis parecem mais sofridas do que o são na verdade. Para 

complementar este pensamento a Sontag afirma ainda que: 
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O vasto catálogo fotográfico da desgraça e da injustiça em todo o 
mundo deu a todos certa familiaridade com a atrocidade, levando o 
horrível a parecer mais comum – levando-o a parecer mais distante 
(„é só uma foto‟), inevitável (2004, p. 31. Ênfase da autora). 
 

O próprio fotojornalista ao realizar seu trabalho pode não estar interessado 

em modificar aquela situação, não enquanto lhe for interessante a permanência 

daquele quadro, enquanto puder se utilizar dessas situações para realizar sua 

tarefa. Antes de querer mudar a vida daquela mulher, o fotógrafo se interessou mais 

por registrar a cena, antes de querer reverter o quadro, ele quis expor a situação.  

Seu interesse pode ser muito mais de fazer a foto do que modificar aquela realidade. 

Dessa maneira, Sontag explica que: 

Tirar uma foto é ter um interesse pelas coisas como elas são, pela 
permanência do status quo (pelo menos enquanto for necessário 
para tirar uma boa foto), é estar em cumplicidade com o que quer 
que torne um tema interessante e digno de se fotografar – até 
mesmo quando for esse  foco de interesse, com a dor e a desgraça 
de outra pessoa (2004, p. 23). 
 

Assim, as câmeras se limitam a mostrar apenas uma parte, a parte que for 

mais aceitável pelo veículo, a parte mais comercializável, a cena que vende mais, 

independentemente de que, para conseguir isto, seja preciso passar por cima da dor 

alheia. O fotógrafo de apropria da realidade de alguém sem questionar se pode ou 

não, e mostra esta pessoa da forma que lhe for mais conveniente. A fotografia de 

sofrimento chega, em alguns momentos, a ser admirada, por ser considerada como 

uma bela imagem. Muitos fotógrafos são premiados por mostrar a desgraça alheia, 

por prestar atenção nos detalhes que são interessantes para a composição de sua 

imagem e transportam estes detalhes para as fotografias que elaboram, e dentre 

estes detalhes, as próprias pessoas não passam de meros elementos, que o 

profissional com sua câmera, explora da maneira que melhor lhe convir, 

transformando o todo no “todo que lhe interessa”, seu trabalho é o de selecionar 

apenas as partes mais atraentes e torná-las públicas.  

Para Sontag, “a tendência estetizadora da fotografia é tamanha que o veículo 

que transmite sofrimento termina por neutralizá-lo. As câmeras miniaturizam a 

experiência, transformam a história em espetáculo” (2004, p. 126). Esse espetáculo 

ao qual se refere a autora, é composto por cenários e personagens escolhidos pelos 

profissionais da mídia, onde tudo faz parte de um grande processo de seleção: o 

lugar certo, a pessoa com o olhar mais marcante, a situação mais crítica. Ao tirar 
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uma foto o profissional não chega simplesmente a um determinado ponto, aperta um 

botão e vai embora, não, ele pára, observa e avalia qual o melhor ângulo, a melhor 

cena, melhor possibilidade de representação. Desta forma, procura compor sua 

atividade com todos os elementos necessários para torná-la publicável, 

comercializável, de um modo que o público possa compreender sua intenção 

apenas ao olhar para aquela imagem. Dentro deste processo, nem tudo é 

interessante, nem todos os fatores que compõem aquela realidade serão relevantes 

pra sua representação. A mulher que aparece no lixão poderia ter sido mostrada de 

muitas outras formas, seu dia possivelmente não se resumiu àquela visita ao lixão o 

profissional que a fotografou poderia ter acompanhado vários momentos de seu dia, 

uma pausa para descansar, sua chegada ao local, sua caminhada por outras partes 

do lixão onde não houvesse nenhum animal por perto, mas após fotografar cada 

uma dessas etapas, e ao chegar à redação e observar todas as fotografias que 

conseguiu registrar, percebeu que aquela era a imagem que procurava quando foi 

até àquele local, aquela era a imagem capaz de traduzir seu pensamento e capaz de 

atender às exigências da linha editorial, pois nela estão contidos todos os elementos 

necessários para que as pessoas enxerguem nela aquilo que o jornal espera que 

elas vejam, de um modo que ao observá-la possam ver, através de sua imagem, a 

“verdade” de toda uma classe, a foto de uma só pessoa que é capaz de representar 

todo o coletivo onde vive. Essa triagem dos fatores que são relevantes à 

representação é que dá origem aos estereótipos, que conforme afirmação de Moroni 

e Oliveira Filha, são caracterizados pela redução e pela seleção de elementos: 

 

Cria-se aqui uma generalizante e simplista realidade, opondo-se ao 
que ocorre de fato. Uma das mais comuns consequências desse 
aspecto generalizante dos estereótipos é ignorar a individualidade da 
pessoa, ou seja, os estereotipados são vistos como um bloco único, 
sem particularidades ou diferenças entre si. É o sertanejo, é o 
homossexual, é o negro, e assim por diante (2010, p. 18). 
 

O que a análise nos mostra, é uma espécie de padrão para representar os 

pobres e miseráveis, como se a mídia através de O Mossoroense sempre 

manifestasse uma mesma afirmação acerca destas classes, como se todos tivessem 

“o mesmo rosto”. Acostumamo-nos a ver no dia a dia “a mesma imagem” das 

classes subalternas. Em todas as fotografias analisadas até aqui, identificamos a 

presença de alguns elementos que as tornam parecidas, embora representem 
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situações diferentes. O pobre costuma ser mostrado dentro de um cenário que 

possa ajudar a explicar suas condições de vida, que ajude a reforçar sua voz, ou 

mesmo, que fale por si próprio. Segundo Sousa, esses padrões se estendem para 

além da representação das classes subalternas, sendo comum às formas 

estereotipadas a produção de padrões de representatividade: 

Em geral, os estudos sobre estereotipização fotojornalística na 
imprensa ocidental de referência apontam para uma sobre-exposição 
de adultos masculinos caucasianos, normalmente fotografados em 
situações benéficas para a sua imagem, nomeadamente enquanto 
agentes de poder; e para uma sub-exposição das mulheres, das 
crianças, dos idosos e dos não caucasianos, normalmente 
fotografados em situações desviantes (protestos, crimes, doenças...) 
ou em situações peculiares (os negros, por exemplo, são sobre-
representados nas fotos de desporto; os idosos em histórias de 
interesse humano, etc.) (2010, p. 4). 

 

Percebemos aqui, uma espécie de padrão geral da sociedade, como se cada 

personagem tivesse seu papel fixado, uma forma plasmada de ser mostrado aos 

demais. Sontag nos dá uma pequena definição da diferença entre as formas de 

representação das classes, segundo a autora: 

Os ricos e profissionais de alto escalão tendem a ser fotografados 
em ambientes internos, sem acessórios. Eles falam por si mesmo. 
Os trabalhadores e os miseráveis são, em geral, fotografados em um 
cenário (muitas vezes, ao ar livre) que os situa, que fala por eles – 
como se a eles não se pudesse admitir a posse do tipo de identidade 
própria normalmente alcançada nas classes média e alta (2004, p. 
75). 
 

 E partir dessa premissa, é criada a imagem que a maioria das pessoas tem 

dessas situações, desses casos, lugares, indivíduos. A forma reduzida é tomada 

como todo, com critérios de verdade. Diniz e Veiga apontam que “é conhecido o fato 

de que fotografias e textos escritos sempre foram documentos importantes na 

construção de estereótipos, ao estabelecer a noção de Outro em relação e em 

contraposição à de nós” (2010, p.4). Ao observamos a mulher que caminha no lixão, 

temos a impressão de ser uma situação distante da nossa, uma coisa quase surreal 

ou inacreditável, causa-nos um distanciamento por nos parecer algo remoto àquilo 

que vivenciamos no dia a dia. Por outro lado, esta mesma fotografia, poderia nos 

causar uma interpretação de que poderia ser qualquer um de nós vivendo ali, sob 

aquelas condições, que é algo que está acontecendo aqui, agora, dentro da nossa 

cidade. 
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Independente da forma como as enxergamos, o fato é que aprendemos a 

observar a sociedade através de imagens como esta. Diniz e Veiga explicam que “a 

imagem fotográfica pode ser utilizada como instrumento de interpretação” (2010, 

p.3). A forma como o Jornal O Mossoroense nos apresenta as pessoas, situações e 

lugares pode nos orientar sobre qual o comportamento que devemos ter sobre os 

mesmos. Se o jornal publica uma foto como esta no dia da independência do país, 

não é por acaso, a intenção pode ser aproveitar a data para explorar a sensibilidade 

dos leitores, e fazer com que estes sintam-se comovidos diante desta situação, e 

revoltados com o país em que vivem. De acordo com Sontag, “fotos não podem criar 

uma posição moral, mas podem reforçá-la – e podem ajudar a desenvolver uma 

posição moral ainda embrionária” (2004, p. 28). Talvez, ao fazer este tipo de 

representação, o jornal pretenda induzir a população a pensar de uma determinada 

forma, para que se volte para a questão, e se posicione a respeito. 

De qualquer forma, independente de sua intenção, o fato é que esta prática 

acaba por padronizar as classes subalternas, as pessoas, e as situações. O jornal 

tende a mostrar os pobres e miseráveis de uma forma característica para facilitar 

sua interpretação pelos demais, e desta forma acaba desapropriando as pessoas de 

sua identidade única, transformando-as no retrato de um grupo, convertendo-as em 

imagem, a imagem de toda uma classe; uma imagem generalizada que esconde 

muito mais do que revela. 
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Considerações Finais 

A trajetória percorrida até aqui, nos mostra que por trás do mito que envolve a 

veracidade e a fidelidade da fotografia para com a realidade existem fatores 

implícitos para o grande público, fazendo com que a maioria das pessoas continue 

atribuído a ela o papel de testemunhar os fatos, já que quem está do outro lado não 

conhece e não participa do processo de produção, chegando em alguns casos a 

desconhecer a existência dele. Desta forma, uma pesquisa acerca deste tema não 

poderia ser desenvolvida, sem antes identificarmos quais são estes fatores implícitos 

aos consumidores das informações veiculadas pelo impresso. 

 Constatamos através deste estudo que o sentido e o significado de uma 

mesma imagem podem variar de acordo com fatores que envolvem a linha de 

produção e a linha editorial do jornal. Detectamos que o trabalho do fotojornalismo é 

fundamentado a partir daquilo que o jornal precisa ou deseja ter estampado em suas 

páginas, sendo assim, o repórter fotográfico irá agir de forma a produzir uma 

imagem que agrade seus editores. Vimos ainda que o próprio fotógrafo tem sua 

participação na construção do sentido de uma imagem, e que sua bagagem cultural 

pode, conscientemente ou não, interferir no resultado do seu trabalho.  

 Por tudo isto, concluímos que as fotografias não são uma imagem fiel de 

nossas vidas, e sim, um apontamento, um indício, um pedaço de nossas histórias 

contado sob um determinado ponto de vista. 

 Outro ponto importante desta investigação, é que para uma mesma foto 

podemos atribuir uma grande variedade de sentidos que vão depender do repertório 

de cada observador e do contexto no qual ela esteja inserida. O que se percebe é 

que existem diferentes formas de se fotografar uma mesma cena, e ainda, diversas 

possibilidades de interpretação para uma mesma imagem. As fotografias guardam 

uma grande quantidade de informações, que vão além daquilo que somos capazes 

de enxergar, impossibilitando-nos de absorver por completo as informações nelas 

contidas. Deste modo, nossa interpretação será sempre parcial, comtemplando 

apenas um pedaço da história, assim como as próprias imagens, que na 

incapacidade de representar o mundo por inteiro, nos oferecem apenas uma visão 

reduzida daquilo que realmente existe ou existiu. Assim sendo, não podemos 

depositar total confiança naquilo que as fotografias nos mostram, elas são o fruto de 
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uma atividade controladora, capaz de ludibriar nossas mentes através daquilo que 

dispõe diante de nossos olhos. Para evitar cair no engano, precisamos ter 

conhecimento de que por trás de cada imagem veiculada pelos jornais, existe, uma 

edição, um contexto, um repertório, existe também ali, opiniões e interferências de 

diversos e distintos profissionais (fotógrafos, diagramadores, editores, donos de 

jornais) interessados em mostrar apenas aquilo que lhe for conveniente, acentuando 

aspectos, omitindo coisas consideradas irrelevantes. O fotojornalismo é um 

processo onde as pessoas são enquadradas dentro de uma realidade construída, 

completamente manipulável. Para compreender uma imagem é preciso estar atento 

também para os fatores que ela silencia, para aquilo que o jornal não quis mostrar, 

fatores estes que muitas vezes podem ser bem mais reveladores. 

 Ao longo das analises aqui realizadas, podemos observar que o jornal 

costuma se utilizar da imagem dos pobres e miseráveis, enfatizando a dor e a 

desgraça por eles enfrentadas, sem que ninguém interfira nisso, pois, por mais que 

se sintam prejudicados com esta prática, eles não costumam questionar, não sabem 

se têm este direito. E o jornal se aproveita disto. 

 Todas as imagens analisadas nos revelam pessoas em cenários e contextos 

semelhantes, um lugar ao ar livre, uma situação complicada, o enfrentamento de 

alguma dificuldade, a expressão de um sofrimento; todos estes elementos nos 

revelam uma forma plasmada de representação, que prioriza um aspecto específico, 

em detrimento dos demais. Não há aqui, um interesse por explanar tudo o que 

envolve a vida destas pessoas, apenas aquilo que for servir para ilustrar e validar as 

matérias publicadas. 

 De tanto observar estas situações diariamente nos periódicos impressos, o 

efeito que a cena real provoca é menos comovente que a imagem publicada. O que 

acontece é um choque, ao se constatar que a realidade daquelas pessoas não é 

composta apenas por aquilo que o jornal nos mostra, vemos que apesar de todos os 

problemas, tratam-se de pessoas, que como qualquer outra, têm uma história, um 

aspecto particular, que também são capazes de se sentirem felizes ou irritadas.  

 Criou-se uma imagem que transforma em sinônimos os conceitos de pessoas 

pobres e pessoas humildes. Mas nem toda pessoa humilde é pobre e nem todo 

pobre é humilde. Entre os pobres também existem diferenças de personalidade e de 



58 

 

caráter. Entretanto, estes fatores não podem ser percebidos através de uma 

representação que pretende se utilizar da imagem de um indivíduo para caracterizar 

seu grupo, pois esta imagem, para obter sucesso, tem que ser a mais genérica 

possível. 

 Esta generalização da imagem das classes subalternas termina por alimentar 

a existência de estereótipos. Cria-se uma imagem plasmada, um retrato fixo, de fácil 

assimilação, capaz de representar a situação de um povo através de uma única 

pessoa; retrato este, nem sempre preciso, uma imagem incompleta e superficial que, 

ao ser publicada, transforma-se em identidade para um grupo. Neste sentido, vale 

ressaltar a importância de termos conhecimento de que as fotografias são apenas 

uma fração mínima da realidade, precisamos nos lembrar que o flash que ilumina o 

rosto de alguém, é o mesmo flash que torna os outros elementos ao redor invisíveis 

ou difíceis de se visualizar, como uma pequena lanterna que clareia uma parte de 

uma estrada, deixando que todo o resto permaneça na escuridão. 
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