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Resumo 

 

Com base em concepções na esfera da semiótica, da produção imagética e do 

fotojornalismo, realiza-se uma reflexão sobre relações existentes entre imagem mental e 

imagem fotojornalística. Considerando sempre o fotojornalista e o leitor da fotografia, 

entende-se que, imagens construídas mentalmente pelo repórter fotográfico podem ser 

representadas visualmente por meio da fotografia, e esta produzirá no interpretante imagens 

mentais. A imaginação ocorre na mente, como também, quando se produz uma imagem 

fotográfica, destarte, imaginar é o ato de criar imagens. Pode-se perceber a importância de o 

ser humano possuir o grande potencial de imaginação (criar imagens), gesto complexo que 

permite ao sujeito se posicionar em seu meio ambiente e o compreender.  
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1. Introdução 

 

Com base em concepções na esfera da semiótica, da produção imagética e do 

fotojornalismo, realizaremos algumas considerações a respeito das relações que envolvem 

imagem mental e imagem fotojornalística. As imagens mentais estarão sempre no âmbito da 

abstração e da imaginação de cada ser humano. E as imagens fotográficas do jornalismo se 

enquadram no campo das imagens concretas, imagens que estão dispostas por todo o 

mundo. 

Santaella & Nöth (2008) afirmam que existe o domínio das imagens como 

representações visuais e o domínio imaterial das imagens em nossa mente. Estes dois 

domínios sempre estão vinculados, e os conceitos que os integram são o de signo e o de 

representação; estes dois últimos termos permanecem atrelados a qualquer que seja a 
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imagem investigada e precisam ser compreendidos quando discutimos sobre a concepção de 

imagem fotojornalística e mental, isso quer dizer: imaginação. 

Ressaltamos que, o fotojornalismo é uma atividade dentro da área do jornalismo, 

cuja importância incide não somente sobre as fotografias produzidas, mas também sobre as 

legendas que as acompanham. As legendas e imagens fotográficas complementam-se e dão 

origem ao sentido, juntas definem a informação; “para se abordar o fotojornalismo se tem 

de pensar numa combinação de palavras e imagens: as primeiras devem contextualizar e 

complementar as segundas.” (SOUSA, 1998, p. 3). Deste modo, as imagens significam 

juntamente com o texto-legenda.  

Enfatizamos neste trabalho a relação existente entre imagem mental e visual. Assim, 

para o desenvolvimento desta reflexão escolhemos cinco fotografias jornalísticas que 

compõem uma narrativa fotográfica
4
 acerca do tema violência; é certo que as imagens 

apresentam o sentido completo com os títulos-legenda, porém, entendemos ainda que, nesta 

narrativa as próprias imagens se complementam entre si, sendo elas os elementos realçados 

em nossa discussão. Portanto, é por meio dessa narrativa que pretendemos demonstrar a 

conexão entre imagem mental e imagem visual, considerando sempre o fotojornalista 

(produtor da imagem) e o leitor da fotografia (interpretante). 

Sentimos necessidade de enfocar nas imagens fotojornalísticas, porque há diversos 

tipos e funções de imagens fotográficas, no entanto, as do jornalismo têm um estilo, 

conceito e função próprios que nos interessam para esta reflexão teórica. De início, neste 

trabalho, discorremos detalhadamente sobre imagem visual e mental na esfera do 

fotojornalismo, e por último adentramos na reflexão das fotografias, que está atrelada 

diretamente à intenção do produtor da imagem e compreensão do interpretante.  

 

2. Imaginação: imagem mental e imagem fotojornalística  

 

Para discorrermos a respeito de imaginação, acreditamos ser fundamental nos 

referirmos ao conceito de signo e representação. “Um Signo é tudo aquilo que está 

relacionado com uma Segunda coisa, seu Objeto, com respeito a uma Qualidade, de modo 

tal a trazer uma Terceira coisa, seu Interpretante, para uma relação com o mesmo Objeto.” 

(PEIRCE, 2010, p. 28). Neste sentido, é válido certificar como sendo signo tanto as 

imagens produzidas em nossa mente como também as imagens produzidas por dispositivo 
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fotográfico. Uma cena ou a imagem de um objeto, instaladas mentalmente referem-se 

sempre à uma segunda coisa que existe no mundo concreto; esta coisa é um objeto portador 

de sentido, ou seja, significa para o sujeito interpretante (e/ou quem a produz). Deste modo, 

sempre um determinado signo origina-se de outro signo e por conseguinte produz outro, 

havendo então uma justaposição de signos. 

Signo é um termo que sempre está interligado a outro termo: representação. A 

representação “é um processo pelo qual institui-se um representante que, em certo contexto 

limitado, tomará o lugar do que representa” (AUMONT, 1993, p.103); isso quer dizer que, 

a representação de um crime, por exemplo, em uma fotografia, é vista pelo espectador – 

leitor ou até mesmo pelo próprio produtor da imagem – como uma realidade ausente por 

estar distanciada pelo tempo e espaço, como também é presente porque foi evidenciada pela 

fotografia; assim o fato real do crime é substituído pela imagem fotográfica. A foto 

representa a realidade e a evidencia. Neste contexto, cremos ser pertinente Santaella (2008), 

que diz: 

 

Qualquer coisa que esteja presente à mente tem a natureza de um signo. 

Signo é aquilo que dá corpo ao pensamento, às emoções, reações etc. Por 

isso mesmo, pensamentos, emoções e reações podem ser externalizados. 

Essas externalizações são traduções mais ou menos fiéis de signos 

internos para signos externos. (SANTAELLA, 2008, p.10). 

 

Logo, tudo aquilo que é brotado em nosso pensamento tem caráter de signo e é 

representado nas ações, ou seja, o que está interno se traduz em obras externas. A 

imaginação “é a capacidade de se tornar sujeito de um mundo objetivo. Ou ainda, é a 

singular capacidade de ex-sistir (ek-sistieren) em vez de insistir (in-sistieren). Esse gesto 

começa, digamos, com um movimento da abstração, de afastamento-de-si, de recuo.” 

(FLUSSER, 2007, p. 163). É prudente compreendermos que: a imagem mental não se trata 

de um tipo de imagem fotográfica interna daquilo que é real (visual) para o sujeito, ela é 

uma representação constituída por códigos da realidade. Para Flusser (2008), fotografias são 

superfícies imaginadas. A imaginação ocorre quando se utiliza a mente, como também, 

quando se produz uma foto, assim, imaginar é o ato de criar imagens. Destarte, quando o 

ser humano compõe ou decifra fotografias ele está imaginando.  

Compreendendo a imaginação na perspectiva Flusseriana, podemos asseverar que 

toda a criação de imagens seja ela oriunda de experiências afetivas ou materiais, tudo aquilo 

que é imaginado estabelece um leque coletivo ou individual de outras imagens, este seria 
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nomeado de imaginário.  

É difícil termos real exatidão, mesmo baseados em reflexões das ciências cognitivas, 

como se dá o processo de encontro das imagens visuais (fotografia) com as imagens 

mentais, ou ainda, as inconscientes. Mas, temos a certeza de que “toda imagem encontra o 

imaginário, provocando redes identificadoras e acionando a identificação do espectador 

consigo mesmo como espectador que olha.” (AUMONT, 1993, p. 120).   

A fotografia jornalística é uma mensagem visual e também é uma linguagem, por tal 

motivo serve à comunicação; o repórter fotográfico é o Operator desta comunicação é o 

principal agente da prática fotojornalística; “o gesto essencial do Operator é o de 

surpreender alguma coisa ou alguém (pelo pequeno orifício da câmara) e que esse gesto é, 

portanto, perfeito quando se realiza sem que o sujeito fotografado tenha conhecimento 

dele.” (BARTHES, 1984, p. 54). Então, o fotógrafo produz uma imagem representativa do 

mundo, e esta imagem transporta uma mensagem, que é interpretada pelo receptor baseado 

em seu próprio repertório imagético e cultural, ou seja, é uma interpretação idiossincrática 

do que é representado. 

Podemos elucidar um pouco mais com Barthes (1984), quando ele discorre sobre o 

studium e o punctum; o primeiro elemento tem relação direta com âmbito cultural a que 

pertence o sujeito interpretante, este ao ver a imagem fotográfica identifica nela 

informações que se conectem facilmente com a sua cultura, o studium tem a ver com 

pertencimento a alguma circunstância daquele mundo representado na fotografia, esta que, 

gera no sujeito em que a produz e no que a interpreta uma imagem mental; é evidente que a 

interpretação altera de um indivíduo à outro. Nobre & Gico nos ampliam essa discussão, 

certificando que: 

 

A fotografia enquanto um signo, e a cultura enquanto repositório do 

conhecimento social promoverá e divulgará a imagem fotográfica, 

compreendendo-a como construção de olhares reveladores da cultura, 

sendo aquela representação e referência para o reconhecimento desta. 

(NOBRE; GICO, 2011, p. 109). 

 

O studium remete à cultura, e o punctum também, contudo de modo distinto. O 

punctum é a informação existente na imagem visual (foto) que se relaciona com o 

espectador de forma específica, ele atinge o indivíduo particularmente, cada interpretante 

tem o seu punctum em uma imagem, que pode ou não coincidir com o de outro 
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interpretante; frequentemente o fotojornalismo de uma empresa jornalística veicula imagens 

no qual o studium é compartilhado por muitos, no entanto, o punctum nem sempre. 

O profissional da comunicação, por exemplo, o jornalista, trabalha sua matéria de 

modo a fazer com que seja mais atrativa do que as matérias produzidas por outros 

jornalistas; o modo como a imagem fotográfica foi construída e o assunto de que ela trata 

são fatores que constroem o sentido e contribuem para sua publicação. Fundamentamo-nos 

nas explanações de Aumont (1993) que diz: 

 
(...) a imagem se define como um objeto produzido pela mão do homem, 

em um determinado dispositivo, e sempre para transmitir a seu espectador, 

sob forma simbolizada, um discurso sobre o mundo real. (AUMONT, 

1993, p. 260). 

 

No fotojornalismo de cada veículo de comunicação, seja este impresso ou 

eletrônico, são fornecidas prioridades à assuntos da atualidade, que tenham maior impacto 

social, Barthes (1984) diz que “a Fotografia, para surpreender, fotografa o notável; mas 

logo, por uma inversão conhecida, ela decreta notável aquilo que fotografa” (BARTHES, 

1984, p. 57); não raramente, as fotos são produzidas com um determinado escopo 

ideológico e o grupo de imagens fotográficas são previamente analisadas, de tal modo que 

uma equipe (ou até mesmo uma só pessoa da empresa de comunicação) seleciona aquela(s) 

a que será (ou serão) publicada(s), a(s) melhor(es). Segundo Sontag (2004). 

 
Para se tirar uma foto boa, reza a regra comum, é preciso que a pessoa 

esteja vendo a foto. Ou seja, a imagem deve existir na mente do fotógrafo, 

no momento, ou antes, do momento, em que o negativo é exposto. Na 

maioria dos casos, justificar a fotografia impediu que se admitisse que o 

método de atirar para todos os lados, sobretudo quando usado por uma 

pessoa experiente, pode produzir um resultado perfeitamente satisfatório. 

(SONTAG, 2004 p. 133).  

 

Por todo este processo fotojornalístico percorrem significados. Cada indivíduo, parte 

do sistema produtivo, aplica sentido àquilo que produz, decide e pensa. Tudo isso 

estabelece vínculo direto com signos. As imagens estão presentes no pensamento, nas 

decisões e no produto. Este último é a imagem fotográfica, a criação dela é de certa forma, 

também: imaginação. 

Antes de produzir a fotografia, o repórter fotográfico elabora uma imagem mental, 

ou imagens mentais; no papel de produtor da mensagem, ele acredita que é capaz de 

construir uma imagem tendo como ponto de partida aquilo que ele abstraiu e imaginou; 
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assim, este produtor de imagens mentais e visuais passa a ser espectador de suas próprias 

imagens, principalmente a partir do instante que a obra fotográfica é consumada. Todo o 

movimento que envolve cognição e técnica (enquadramento, composição, perspectiva, etc.) 

compõe a teia de signo/representação e imaginação. “A composição fotográfica tem como 

finalidade dispor os elementos plásticos percebidos através do visor para conferir 

significado a uma cena.”. (GURAN, 1992 p.23) 

Bem que, sabemos do aprimoramento das câmeras fotográficas, dos acessórios 

fotográficos, dos softwares, dos hardwares e das conexões. Tal fato proporcionou as mais 

diversificadas formas de produção e aplicação da fotografia. É possível com apenas um 

simples pressionar do obturador registrar diversos frames em poucos segundos, como 

também editar as imagens na própria câmera; todavia, não nos atamos as questões das 

facilidades tecnológicas. 

Provavelmente, cada frame seria impossível ser precedido de uma imagem mental, 

mas, com certeza, antecedeu a primeira imagem do conjunto de frames uma imagem; no 

fotojornalismo as imagens não são por acaso, há sempre um decisão anterior, o porquê.  E a 

propósito da edição, seja ela efetuada por recursos da própria câmara ou por softwares 

instalados em computadores, não há nenhum empecilho no que se refere ao que discutimos 

sobre a imagem mental e visual; de qualquer forma haverá: a fotografia sucedida a ideia, 

imaginação (criação de imagem), produção de significado e representação. De um modo 

geral, Guran (1992) coloca que, a imagem fotográfica: 

 
Se constitui em uma técnica de representação da realidade que, pelo seu 

rigor e particularismo, se expressa através de uma linguagem própria e 

inconfundível. Sendo a participação do autor (fotógrafo) balizada por uma 

técnica completamente vinculada às especificidades de uma determinada 

realidade, a foto resultante pode traduzir com bastante rigor a evidência 

dessa realidade. (GURAN, 1992, p. 15). 

 

 

3. Imagem mental/visual e uma narrativa fotográfica 

 

No intuito de demonstrar o processo de construção da imagem mental e visual, 

discorreremos sobre a produção de cinco imagens fotojornalística. As fotografias
5
 foram 

produzidas no Estado do Rio Grande do Norte, Natal, Bairro de Ponta Negra, Rua Antônio 

                                                 
5
 Imagens produzidas por Ana Carmem do Nascimento Silva e investigadas através de outro ponto de vista por SILVA e 

NOBRE no ano de 2008. 
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Lourenço. Em 22 de maio de 2008, dia de Corpus Christi, em plena manhã de um dia Santo 

para os católicos, dezenas de moradores se reuniram, mas não em prol da procissão; os 

cidadãos foram movidos pela curiosidade e desejo arrebatador de ver de perto a morte 

violenta. As imagens narram o percurso do corpo de uma adolescente vítima de um 

homicídio. 

É senso comum compreendermos que imagens da violência urbana são 

preponderantes nos veículos de comunicação e, não raramente, passam a ser vistas de forma 

banal pelos atores sociais. Mas, de modo geral as imagens partem de uma intenção. Desde o 

instante em que o repórter fotográfico é informado, decide e aceita produzir fotos acerca, 

por exemplo, de um ato violento, o fotógrafo imagina e planeja como fará a cobertura 

fotográfica de tal evento. Sobre o fotógrafo, Flusser (1985) diz que: 

 
Esquematicamente, a intenção do fotógrafo é esta: 1. codificar, em forma 

de imagens, os conceitos que tem na memória; 2. servir-se do aparelho 

para tanto; 3. fazer com que tais imagens sirvam de modelos para outros 

homens; 4. fixar tais imagens para sempre. Resumindo: A intenção é a de 

eternizar seus conceitos em forma de imagens acessíveis a outros, a fim de 

eternizar nos outros. (FLUSSER, 1985, p. 24). 

 

Para a produção das imagens há uma justificativa simbólica, com isso as imagens 

construídas mental e fotojornalísticamente instituem mediação entre o sujeito e a realidade. 

O profissional estabelece por meio das imagens fotográficas uma mediação entre o fato da 

violência e os indivíduos envolvidos nesta realidade, sejam eles vinculados diretamente à 

vítima ou ao agressor, meros curiosos ou os próprios especialistas envolvidos na 

investigação do caso. Para todos estes, serão estabelecidas relações mentais e visuais com 

as imagens, o fato significará de modo distinto à cada um.  

Para que possamos imprimir um olhar analítico sobre as imagens, é de grande 

importância compreender a estrutura da narrativa visual fotográfica. Para maior 

esclarecimento nos apoiamos em Nobre (2003): 

 
A estrutura da narrativa visual fotográfica compõe-se de: equipamento de 

codificação, agente codificador, meios, mensagem e agente decodificador. 

Sendo assim, o equipamento de codificação é a máquina fotográfica; o 

agente codificador, o fotógrafo, o narrador em primeira instância; o meio, 

o suporte no qual a imagem é gravada, “a película”, papel fotográfico ou 

dispositivo digital; a mensagem, a informação organizada pelo o 

fotógrafo, e o agente decodificador, o receptor, o leitor, o intérprete, que 

seria o narrador em segunda instância. (NOBRE, 2003, p.20). 
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Antes mesmo do click, quando se está presente no ambiente no qual será produzida 

a matéria, o fotógrafo “estuda” o que, o como e o porquê de produzir tal fotografia. O 

raciocínio leva-o a criar imagens mentais, a projetar a foto e a prever como aquilo que está 

em sua mente pode ser transmitido via mensagem visual. É obvio que tal processo não é tão 

paulatino, o trabalho jornalístico muitas vezes requer uma organização rápida, sendo 

necessário também agir no improviso. E mesmo, envolto nesta adrenalina, o domínio da 

técnica é indispensável, além disso, recomenda-se considerar aspectos éticos da profissão. 

Na foto 1, percebemos na composição da imagem detalhes que marcam a intenção 

do fotógrafo. Com base na regra dos terços da fotografia, cujo fundamento é dividir 

(mentalmente) a imagem em uma grade com nove retângulos iguais, resultando em três 

colunas na horizontal e três na vertical; criando-se então, entre as linhas que dividem as 

colunas quatro pontos de interseção entre os terços. Nesta primeira imagem, podemos 

observar que o fotógrafo enquadrou o menino que veste a camisa da seleção de futebol 

brasileira na regra dos terços, no ponto direito inferior de interseção.  A imagem mostra que 

o garoto caminha naturalmente, ele é livre, não há nenhum adulto próximo a ele que pareça 

cuidar dele; não existi limites para este garoto que está decidido a seguir o fluxo de 

curiosos. Nobre & Gico (2011) afirmam: 

 

O que o fotógrafo faz ao produzir uma fotografia é narrar um momento da 

vida através da imagem, eternizando-o historicamente, como um escritor o 

faria utilizando as palavras. Desse modo, a fotografia pode conter o caráter 

de narração via códigos visuais organizados no instante do 

enquadramento. (NOBRE; GICO, 2011, p. 115). 

 

Logo, ao enquadrar a cena desta forma, o fotojornalista concede o papel de punctum 

ao menino com a camisa de futebol, disseminando por meio da imagem visual a ideia de 

que o fato violento é banal para aquelas pessoas do bairro. O fotógrafo registra um ângulo 

aberto da cena; assim – deixando já implícito a localização do fato – podemos afirmar que 

ele pensou em dizer ao espectador (interpretante) o quanto são corriqueiros episódios de 

morte neste grupo social; crianças e adultos descalços ou com chinelos de dedo simples, a 

cor da pele, rua de barro duro e o comportamento da multidão. Estas e outras informações 

são captadas pelo fotógrafo, a leitura visual do local assemelha-se a leitura de uma imagem 

fotográfica, simultânea, sincronizada, uma sincronização que também é diacronizada, 

detalhada pela mente. O repórter fotográfico enxerga todo esse clima e decide enquadrar a 
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imagem, ele pensa sobre a cena, imagina, decide, e a intenção é a de produzir esta imagem: 

O que move o homem.  

 

 

 
     Foto 1: O que move o homem 

 

Assim como em uma Copa do Mundo de Futebol, todos se unem para “assistir” ao 

espetáculo que se inicia: uma vida que termina. A foto 2 ainda deixa no receptor da 

mensagem visual o desejo de mais informação, pois o fotojornalista cria uma expectativa no 

leitor da imagem fotográfica, fazendo com que este imagine o que tenha ocorrido. É 

expressiva a lamentação nas faces das pessoas registradas na fotografia, mas o que estas 

pessoas lastimam? 

 Na primeira e segunda fotografia, o fotógrafo pode provocar no leitor a mesma 

sensação dos curiosos que foram fotografados, estes transparecem “querer saber” e/ou 

“querer ver” mais a repeito do caso. Então, enquanto que a foto 1 gera no leitor a vontade 

de entender o motivo do movimento, a foto 2 causa no decodificador o interesse de ver o 

mesmo que está sendo visto pelos que foram retratados. Mesmo que ao interpretante da 

imagem somente lhe seja fornecido o direito de perceber nos rostos a expressão de 

comiseração, e não o que a provoca, nesse processo o receptor da mensagem visual 

completa a cena mentalmente. 
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      Foto 2: Como, quem, por que 

 

Na foto 3, o que atrai as pessoas ao local da tragédia é o corpo escondido pelo lençol 

branco, este que fora colocado pela equipe de Medicina Legal. Com a ânsia de saber como 

é o volume sob a coberta, o público se sente motivado a esperar em via pública alguém vir 

“revelar” o que está escondido. O próprio fotojornalista ao produzir a imagem quer saber, e 

este “querer” passa a ser também cobiça daqueles que veem a foto; todos (fotógrafo e leitor) 

imaginam em que estado se encontra a vítima. 

É interessante na composição da fotografia não apenas o lençol, mas ainda, os 

policiais militares que se preocupam em “assegurar a morte”.  Os policiais “defendem” os 

restos mortais para garantir o trabalho dos peritos do Itep-RN
6
. A fotografia nos 

proporciona reflexão sobre esses aspectos sociais, que assim nos levam à imagens mentais. 

Sobre o termo imaginar, Flusser (2008) é ousado e faz a sugestão de que “o termo 

“imaginar” significa a capacidade de concretizar o abstrato, (...) e que foi apenas com a 

invenção de parelhos produtores de tecno-imagens que adquirimos tal capacidade.” 

(FLUSSER, 2008, p. 55).  

                    
                     Foto 3: Lençol branco 

                                                 
6
 Instituto Técnico-Científico de Polícia do Rio Grande do Norte. 
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Então o fotógrafo espera a equipe pericial retirar o pano e todos passam a conhecer a 

vítima do crime hediondo; o corpo agora é alvo da vista dos curiosos. Na sequencia, com a 

foto 4, já é possível ver o corpo da garota morta; ela encontra a morte, mas também 

encontra a vida ao ser eternizada pela lente da câmara fotográfica. “A face da morte não é 

mais buscada como forma de demonstração da morte serena, mas, e principalmente, visa-se 

à preservação da vida no registro fotográfico.” (KOURY, 2001, p.77). 

Naturalmente, o decodificador da imagem fotográfica pode compartilhar dos 

mesmos sentimentos do público que é retratado na fotografia 2. A morte é um fato presente 

e compreendido (mesmo que de formas distintas) em qualquer sociedade humana.  

 

A banalização da morte pública pela fotografia, principalmente 

jornalística, (...), parece pulverizar os seus efeitos de horror na 

mentalidade do homem comum. A visão de corpos dilacerados, jogados, 

esquecidos, estendidos em locais ermos ou em vias públicas parece não 

mais chocar os olhos do observador, a não ser pela morbidez e estética (do 

sujo, do poluído). (KOURY, 1998, p.74). 

 

Possivelmente, por questões éticas, o fotógrafo tem o cuidado de enquadrar a vítima 

do pescoço para baixo. As escoriações produzidas no corpo da vítima demonstram a 

selvageria humana. O rosto da adolescente está desfigurado, pois foi espancado e sofreu um 

golpe letal aplicado na cabeça pelo assassino. O sujeito que registra a imagem e aquele que 

a contempla podem facilmente imaginar as etapas do crime, e até questionar: o que haveria 

na mente do assassino? Em via pública, o corpo está caído e morto, obra do anseio de 

matar, e a fotografia é a representação visual da violência. 

     

 
     Foto 4: Corpo 

 

O fotógrafo utiliza a máquina como ferramenta transformadora do pensamento 

conceitual em fotografia. Ele insere informações na imagem, empregando nesta, 
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significado. É importante que o interpretante compartilhe do mesmo sistema de signos do 

produtor da mensagem visual, pois somente nesta condição será capaz de criar imagens 

mentais a respeito do objeto, cena, assunto ou representado. No caso da imagem de um ser 

neste estado (foto 4) não é difícil de ser entendida por qualquer ser social, que seja 

conscientemente capaz de interpretar os códigos presentes na fotografia. Estes códigos são 

mediadores da comunicação visual entre o operator e o interpretante.   “Reconhecer alguma 

coisa em uma imagem é identificar, pelo menos em parte, o que nela é visto com alguma 

coisa que se vê ou se pode ver no real.”. (AUMONT, 1993, p.82). 

A foto 5, última foto, já nos mostra a vítima na maca do necrotério. O fotógrafo 

preocupou-se em focar o primeiro plano e desfocar o segundo, mostrando apenas as 

vestimentas da vítima; compondo a cena desta forma o fotojornalista transmite a inocência 

da juventude que se foi, e suscita o leitor a imaginar por qual procedimento passa o corpo 

da vítima. Logo, a fotografia, é um signo estético que diz respeito a um objeto real, e/ou um 

conceito de mundo; e ao contemplar a fotografia, o interpretante imagina, cria imagens 

mentais a respeito desse objeto e conceito, há a “representação interna de um objeto 

concreto, formada em sua ausência” (SODRÉ, 2006, p. 81) distante pelo espaço e tempo, e 

presente pela representação .  

O título-legenda: 13 anos, nos informa a possível idade da menina, simples 

informação que juntamente com a imagem tem o poder de fazer refletir sobre muitos 

aspectos: durante a necropsia as roupas são excluídas do processo e colocadas de lado sobre 

a beira da mesa de exames. A vida da adolescente foi interrompida pela violência, e 

receberá em sua morte outra intervenção, porém, agora será com o caráter investigativo. 

Todos são curiosos e criativos: os cidadãos ao redor do corpo, os profissionais envolvidos 

no processo da necropsia, o fotógrafo e os leitores (interpretantes).  

         

 
    Foto 5: 13 anos 
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A narrativa é constituída de informações que revelam o contexto sociocultural por 

meio de signos, inclusive os da violência que aparenta ser bastante próxima à realidade 

dessas pessoas, que não se incomodam em ver o produto da violência. Configura-se deste 

modo, um sistema complexo, no qual, em ambas as imagens (mental e visual) há o produtor 

e o espectador. Além das imagens visual e mental, podemos considerar as imagens reais, 

pois aqueles que vêm o corpo no local do crime enxergam uma imagem real da violência. 

 Podemos assim perceber a importância de o ser humano possuir esse grande 

potencial para criar imagens, a imaginação é um gesto complexo, com ele o sujeito se 

posiciona em seu meio ambiente e o compreende. 
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