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Resumo
Este  artigo  busca  refletir  sobre  as  imagens  fotojornalísticas  vinculadas  na  Internet  que 
possuem a função de transmitir e contar notícias. Propõe-se a análise de duas fotografias do 
site www.boston.com/bigpicture conhecido por suas imagens em alta resolução que pretende 
contar  notícias  através  das  imagens.  A discussão  e  leitura  de  imagens  abrangerá  não 
somente o apelo jornalístico, mas também a possibilidade que essas imagens fotográficas 
possuem de causar uma reflexão imagética em seus leitores de forma a disseminar diversos 
tipos de representações através da mensagem visual e do imaginário coletivo.
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1. Introdução
A fotografia  nasceu  com a  sociedade  industrial  e  seu  desenvolvimento  se  deve 

também  à  necessidade  de  representação  da  classe  burguesa. Na  técnica  fotográfica,  a 

burguesia encontrou uma relação entre o ritmo da vida vigente e os modos de organização 

social e político. A produção de fotografias, dessa forma, se tornou tão industrial quanto o 

próprio regime econômico o que, de certa forma, é visível até hoje.

Com tantas imagens, criou-se um inventário da visualização e com a expansão de 

suas  utilizações  foi  prevista  uma  evolução  no  modo  de  olhar,  tanto  em seu  uso  mais 

corriqueiro  socialmente  quanto  em  suas  formas  libertárias  das  noções  tradicionais.  A 

fotografia, então, começou a  mediar a visão.

No entanto, a imagem fotográfica, promove o que podemos chamar de designação, 

ou seja, ela traz algo diferente do real. Em outras palavras, a fotografia é ativa, apesar de 

competir atualmente com diversos outros tipos de imagens que atendem melhor ao papel do 

poder contemporâneo. André Rouillé nos fala que a fotografia “só foi imagem de poder 

enquanto  pode  ficar  em  sintonia  com  o  sistema,  os  valores  e  os  mais  emblemáticos 

fenômenos da sociedade industrial: a máquina, as grandes cidades e esta extraordinária rede 

que as interliga,  a estrada de ferro”.  (2009,  p.  48).  Mas será  que o mesmo não ocorre 

atualmente?

A condição de  reprodutibilidade  da  fotografia  e  sua  rapidez  de  produção atuam 
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como condicionantes da mediação, de modo que os conteúdos fotográficos ficam, muitas 

vezes, perdidos dentre tantas imagens. A reprodução, por si só, retira a imagem fotográfica 

de seu contexto original e, dependendo de seu uso, pode ser encarada de diferentes formas. 

A fotografia então, sendo passível de reprodução e edição, ganha o terreno do jornalismo 

por sua condição eficiente, substituindo em muitos casos as gravuras e ilustrações outrora 

utilizadas. O fotojornalismo foi o impulso que a fotografia recebeu para se firmar como 

essencial à sociedade industrial e, por isso, vem, desde a década de 1920, sendo considerada 

como registro do real.

Essa capacidade da fotografia de reformar, na metade do século XIX, o regime da  
verdade, isto é, para inspirar condiança no valor documental das imagens, não se  
apoia somente em seu dispositivo técnico (a máquina, a impressão), mas em sua  
coerência  com o  percurso  geral  da  sociedade:  a  “racionalidade  instrumental”,  a  
mecanização,  o  “espírito  do  capitalismo”  (Max  Weber),  e  a  urbanização”.  
(ROUILLÉ, 2009, p. 51)

Certamente  a  noção  mimética  que  a  fotografia  carrega  é  questionada  a  todo 

momento. Para teóricos como Philippe Dubois, Boris Kossoy e o próprio André Rouillé, a 

fotografia é uma forma simbólica de representação e podemos perceber isso na perspectiva 

clássica e na função social da imagem fotográfica. A perspectiva é imaginada pois ela imita 

a percepção, é algo convencionalizado e sistematizado pela tecnologia da qual a câmera 

fotográfica se utiliza. A função social explora o hábito do registro de ocasiões especiais 

onde os indivíduos, em sua grande maioria, posam para a fotografia.

Logo, o valor documental  da fotografia pode ser contestado até em seu estado de 

“registro”  como  o  do  fotojornalismo  e  não  temos  dúvida  de  que  a  revolução  digital 

desqualificou ainda mais a condição mimética da imagem. A ficção ainda é alimentada, mas 

acaba tendo como resultado a designação mais do que a semelhança, a probabilidade, mais 

do que a verdade. Portanto, falar em verdade na mensagem visual, atualmente, é admitir 

que uma retórica e um discurso são verdadeiros. 

Dessa forma, o fotojornalismo provoca a “crise da verdade” (ROUILLÉ, 2009), pois 

os limites entre a fotografia como documento e a fotografia como expressão se fundem e se 

distorcem fazendo com que a noção do real representado seja relacionado principalmente à 

designação. Desse modo, a aderência não é direta e, portanto, se considera todas as outras 

imagens que operam na constituição da cultura visual seguindo, em sua maioria, regimentos 

estéticos.

Pensando nisso, o dispositivo fotográfico funciona como modelo de comunicação e 
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transmissão  que  se  dá  não  somente  pelas  fotografias-documentos,  mas  também  por 

qualquer  elemento da  ordem visual.  E  isso ocorre  com a  fotografia-documento  (ordem 

direta) que se apóia na noção utópica de representação do real, onde a partir dessa relação 

podem surgir interferências próximas à fotografia-expressão (ordem indireta), de modo a 

criar  contradições  e  desmentir  a  ilusão  anteriormente  proposta.  O  site  Big  Picture,  ao 

misturar imagens da ordem direta (notícias instantâneas) com imagens da ordem indireta 

(ensaios) desmistifica os clichês e propõe um novo método de reconhecimento do real.

Mesmo assim, no fotojornalismo comum, a imagem ainda é a prova da notícia, a 

testemunha  ocular  e  muitas  vezes  é  ignorado  o  ponto  de  vista  do  fotógrafo  ou  a 

manipulação da imagem. Na era digital, a imagem jornalística se tornou mais democrática e 

mais acessível à comunicação via internet, provando que esse meio de comunicação pode 

ser mais forte até do que a televisão no uso intenso, quase abusivo, de imagens e notícias. 

Além disso, o ponto de vista deixou de ser de uma grande rede de televisão ou de um jornal 

impresso. Agora as opiniões se divergem e se comprovam, tudo isso calcado em imagens, 

que muitas vezes chegam a ser impressionantes, como no caso do Big Picture.

Sempre  prestigiamos  a  fotografia  como  um  complemento  da  noticia  escrita  ou 

reportagem e a atenção dada ao webfotojornalismo só se baseava em pequenas imagens no 

layout dos sites, algumas com a possibilidade de serem um hiperlink para a mesma imagem 

em tamanho maior. A imagem não deixa de ter o seu passado impresso, ela ainda precisa de 

uma  contextualização,  uma  regra  do  fotojornalismo  que  não  leva  em  consideração  o 

suporte, como afirma Dulcília H. S. Buitoni: 

Ao  analisarmos  jornais  na  web,  temos  a  impressão  de  que  o  panorama  pós-
tecnologia  digital  ainda  não  foi  suficientemente  assumido  pelos  formatos  
jornalísticos presentes na rede. Os modos de ver e de ler estão ainda muito próximos  
do que acontece no jornalismo impresso convencional. (2009, p. 223)

A partir daí, podemos citar o diferencial do site  boston.com/bigpicture, cujo nome, 

“foto grande”, já diz o que ele pretende. As imagens não são apenas acompanhamentos, elas 

são as notícias. São, em sua maioria, imagens digitais em alta resolução mostradas já em 

tamanho  grande,  prontas  para  serem  vistas  e,  muitas  vezes,  apreciadas.  São  imagens 

provenientes de vários locais da Internet, como as fotos da agência internacional de notícias 

Reuters e  o  site  Gettyimage.  Três  vezes  por  semana  vemos  uma  seleção  de 

aproximadamente 30 fotos que narram os fatos que marcaram, que fizeram notícias e que 

compõem estratégias de representação do outro. 
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O aprofundamento da notícia é relatado pelas imagens. São fotografias que significam 

olhares,  que nos faz desconfiar de uma possível  encenação e que possuem milhares de 

simbologias a respeito de como a foto foi tirada, a posição do fotógrafo, o tipo de lente 

utilizada e o sentimento que se quis passar. Tudo é passível de dúvida, mas a representação 

muitas  vezes  alcança  uma  atmosfera  singular  para  compor  o  que  podemos  chamar  de 

imagens fotojornalísticas contemporâneas.

Portanto,  propomos nesse trabalho o desenvolvimento de uma fenomenologia  que 

abarque o conteúdo fotojornalístico atual e do site  Big Picture, como um caminho para o 

desenvolvimento epistêmico e metodológico para a leitura de imagens de imprensa.

2. Por uma fenomenologia do fotojornalismo

Dentre as imagens da atualidade, as fotografias representam um território onde a 

complexidade e a sedução estão sempre presentes. Mas podemos afirmar, depois de várias 

décadas,  que  a  imagem  fotográfica  não  só  atingiu  o  status  de  arte  como  modificou 

completamente a noção de obra de arte.

Para Walter Benjamin (1985), a fotografia não possui aura, uma vez que se trata de 

uma  imagem  técnica,  além  disso,  a  falta  de  aura  impele  o  espectador  a  procurar  na 

fotografia o seu “instante decisivo” já que a representação é de ordem realista. Na sociedade 

do século XIX, a fotografia era o momento em que o indivíduo entrava para eternidade, 

sintoma da revolução industrial e da divisão de classes. A unicidade deixa de ser o ponto 

principal, visto que a produção era da ordem multiplicativa (como as fotografias dos cartões 

de visitas). Desse modo, a reprodução das imagens arranca aquilo que poderia ser único e, 

portanto, desqualifica a fotografia do conceito de aura.

Apesar  do  nascimento  industrial,  as  vanguardas  artísticas  vieram  dissolver  o 

conceito de reprodução e representação nas fotografias. É nesse momento que ela nega o 

seu caráter reprodutivo e é transformada através de manipulações artísticas. Por causa da 

incorporação da fotografia  pelas  vanguardas,  ela  deixa de ser  associativa  e  passa  a  ser 

designativa.  Porém, a  capacidade de  leitura  de  imagens do espectador  ainda mantém a 

noção de registro como função principal da imagem fotográfica.

A técnica mudou o modo de percebermos o mundo porque, de certa forma, por mais 

que a reprodutibilidade seja possível, muda-se o pensamento em relação à autenticidade, já 

que “o caráter  geral  da arte” (BENJAMIN, 1980,  p.  14)  e  da representação se  tornam 

políticas e não mais ritualizadas como outrora. 
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Pero  asistimos  en  estos  momentos  a  una  transformación  distinta  porque  lo  que  
proliferan  no  son  copias  idénticas,  sino  versiones  diferentes  de  una  misma  
propuesta. (..) Por el contrario las versiones, por muy aisladas que surjan unas de  
otras, tienden todas ellas a la conexión, al establecimiento de una red, puesto que  
cada  una  de  las  versiones  depende  de  todas  las  demás  para  confluir  hacia  un  
significado que nunca puede llegar a completarse, ni siquiera cuando se hace acopio  
de todas las versiones possibles, puesto que siempre quedarán nuevas versiones para  
hacer, nuevas interpretaciones (...) la proliferación de versiones que aparecen por  
todas  partes  en  un  movimiento  que  es  a  la  vez  radial  y  pluridimensional.”  
(CATALÀ, 2005, p. 47-8)

Para  Català  (2005),  as  imagens  modernas  contém muitas  impurezas,  pois  estão 

contagiadas por tudo, inclusive por outras imagens. Com a noção de imagem dialética de 

Walter  Benjamin,  ele  explica que os  elementos de uma imagem podem ser  positivos e 

negativos e, se pensarmos na atualidade a ilusão de realidade acaba ocultando toda a noção 

de complexidade que poderia existir em uma imagem. Dessa forma, chegamos no conceito 

desenvolvido por Català: "a imagem complexa" (2005). Com essa teoria é possível pensar 

para onde as imagens nos conduzem e como elas se conectam com as nossas ideias e com 

as outras imagens. Cada uma delas adquire profundidade e a leitura se dá, portanto, pelo 

descobrimento das camadas existentes. Logo, a imagem complexa é aquela que desenvolve 

o olhar, que complica o olhar e que nos faz refletir sobre o olhar. 

Estamos vivendo numa fase que ele denomina "neo-barroca", porque as imagens se 

parecem em complexidade com as produzidas durante o período barroco. Català (2005) 

defende que é necessário estudar as imagens para evitar ser atacado por elas, já que elas 

permitem dimensões onde o discurso tem muito mais potencial. O pesquisador traz também 

a noção de "imagen interfaz", que estabelece uma nova maneira do pensamento, ou seja, o 

ato de pensar através de imagens. Esse tipo de pensar implica em estruturas metafóricas, 

porque elas determinam novas configurações na cultura visual e, certamente, promovem o 

desenvolvimento do olhar.

A imagem interface  é  um elemento  da  nova  realidade  fluída,  pois  representa  a 

fragmentação do espaço em diversas partes e o momento de hibridização entre as imagens e 

as representações.  Portanto,  na interface existe  a  mediação tecnológica,  mas não existe 

separação entre o sujeito e o objeto. Para o pesquisador, a interface imagética é a imagem 

que funciona como metáfora visual. 

La  interfaz  es  un  espacio  virtual  en  el  que  se  conjuntan  las  operaciones  del  
ordenador y el usuario. En este sentido es cierto que pone en funcionamiento los  
dispositivos aristotélicos de la identificación, puesto que lo que sucede en el espacio  
de la interfaz está regido por las metáforas visuales, y por lo tanto parte de ese  
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funcionamiento se refiere a la vertiente emocional y subjetiva del arte. Pero, por  
otro lado, esta subjetividad está representada, o puesto en evidencia, para la mirada  
y busca, no la recepción pasiva del usuario, sino su actuación. (CATALÀ, 2005, p.  
540)

E conclui:

La  interfaz  es  un  dispositivo  capaz  de  reunir  en  su  actuación  dos  pares  de  
paradigmas de crucial importancia: por un lado, el del arte y de la ciencia, en cuya  
escisión se ha basado gran parte de la cultura contemporánea, y por el otro, el de la  
tecnología  y  el  humanismo,  de  cuya dialéctica  se  ha  alimentado,  tanto  positiva  
como negativamente, el imaginário del siglo recién finalizado. (CATALÀ, 2005, p. 
540)

  

Dessa forma, defende-se aqui o aprofundamento maior no que Català (2011) chama 

de “aprender a ver”, isto é, no processo que envolve a cognição de modo a criar sobre a 

imagem uma interpretação que advém da simbologia ligada ao nosso imaginário e à nossa 

identidade social e visual, elementos que estão relacionados à experiência. Esse processo é 

particular e é influenciado pelas relações sociais e individuais. Por isso, por mais que se 

tente ler uma imagem de forma racional, existem obstáculos ideológicos que interferem. É o 

que Català (2011) chama de ecologia da imagem, isto é, essa leitura interpretativa que está 

sempre em processo e em contínua interação, pois uma imagem se insere em um contexto 

espacial e temporal do qual a sua simbologia se alimenta.

Existem mecanismos nas imagens que atraem a nossa atenção e, de certo modo, nos 

impelem a refletir sobre elas. A linguagem é uma delas. Pensando na estética fotográfica é 

possível perceber como ela também pode ser utilizada para provocar a “crise da verdade” 

(ROUILLÉ, 2009), pois mais uma vez percebemos a inter-relação entre a fotografia tida 

como documento e  como expressão.  No  Big Picture,  por exemplo,  diversos ensaios de 

notícias  que  participaram  de  uma  esfera  mundial  se  confundem  com  ensaios  onde  a 

proposta é mostrar um lugar, uma cultura, uma expressão de uma comunidade, etc, que 

fogem completamente das pautas diárias de outros jornais.

A fotografia do  Big Picture se não for reduzida à condição de aderência desperta 

olhares significativos que podem trazer, através da estética e da sensibilidade, imagens que 

não negligenciam as presenças de elementos formais e conceituais do campo jornalístico e 

crítico. Desse modo, a inserção de diferentes mediações no campo jornalístico abstraem 

toda  e  qualquer  relação  entre  as  coisas  e  as  imagens  e  formam  novos  tipos  de 

representações que podemos chamar de fotografias-jornalísticas-expressivas.
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A produção  de  sentido  no  fotojornalismo contemporâneo  opera  numa dimensão 

potencializadora  da  experiência  estética,  sendo  capaz  também  de  promover  emoções 

complexas ao espectador. Apesar do abismo entre a experiência comum e a experiência 

estética, a significação da imagem jornalística é também afetada positivamente. As imagens 

geralmente  representam  diversos  contextos  e  acontecimentos  que  não  provocam 

envolvimento no espectador, além daquilo que está escancarado na imagem, mas sites como 

o  Big Picture provocam uma quebra no equilíbrio da noção fotojornalística e conseguem 

construir um modo não habitual de visualizar a imagem. Provoca-se emoção e reflexão.

As imagens  são  complexas  pois  despertam sentidos  que  ultrapassam a  linha  da 

representação seca e,  através da experiência  estética,  podem provocar uma leitura  mais 

rigorosa da imagem transcedendo a superficialidade aparente. O fotojornalismo em casos 

como esse é mais do que um suporte de observação ele é também de informação e análise 

sobre a vida humana, é opinativo, revelador e expositor. 

As sensações diante da experiência nesse tipo de fotojornalismo podem variar desde 

o reconhecimento por parte do espectador, fazendo ele se projetar na situação representada, 

até o sentimento de ineditismo, de uma imagem ou conteúdo que não compunha, até então, 

o  repertório  imagético do  leitor.  A experiência  passa ser  eternizada  e  pode  ser  ou  não 

esvaziada pelo espectador, tudo depende do quão profunda se dará a leitura das imagens.

A forma de pensamento aqui  proposta  é  aquela  que estimula  a  noção imagética 

social,  onde  o  fotojornalismo  seja,  mesmo  em  competição  com  as  imagens  ao  vivo, 

considerado como uma possibilidade de expansão de imagens com conteúdo e, portanto, 

exigente de crítica. Para que tal proposta seja alcançada é necessário desvencilhar-se de 

toda a fascinação que temos pelas imagens, como habitantes somente de nosso cotidiano. O 

olhar deve ser libertário, mas sem desconsiderar a satisfação do envolvimento estético e 

emocional. Diante dessa constelação de imagens, propomos um modelo de análise que será 

exemplificado mais adiante, de modo a tentar reverter a teoria crítica da imagem e enxergar 

a fotografia com tudo que ela tem para nos oferecer,  como meio de informação, como 

conhecimento e como potencializador de nosso imaginário.

3. O possível método

As novas visibilidades contemporâneas são aquelas que caminham no sentido da 

hibridização entre o captar, a designação, o registro, a descrição e a representação. É difícil 

entendermos  o  fotojornalismo  não-ilustrativo  baseado  somente  nas  condições  acima 

apontadas.  Existem  diversas  problemáticas  que  nos  fazem  reinventar  a  fotografia-
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documento,  o  que,  de  certo  modo,  a  transforma  em expressão.  Para  Rouillè  (2009),  a 

fotografia-expressão é aquela que não é extraída diretamente do referente, mas é aquela 

onde é trabalhada “a forma, a imagem e a escrita fotográficas” (ROUILLÈ, 2009, p. 163)

Isso  porque,  fotografias  como  as  do  Big  Picture exploram  as  formas,  além  da 

representação, captação, registro, etc. Esse tipo de uso conserva o potencial da imagem 

fotográfica e a ficcionaliza, já que a fotografia deixa de ser relacionada às coisas, mas sim 

um produto que também valoriza a forma como um todo.

[Em]  algumas  modalidades  da  reportagem,  todos  esses  setores  da  fotografia-
expressão têm em comum um alta consciência da forma, e de explorar seus infinitos  
componentes:  enquadramento,  ponto  de  vista,  luz,  composição,  distância,  cores,  
matérias, nitidez, tempo de exposição, encenação, etc. A escrita (a maneira, o estilo)  
produz  sentido;  essa  é  a  lógica  da  fotografia-expressão,  oposta  à  da  fotografia-
documento, que acredita que o sentido já está presente nas coisas e nos estados de  
coisas e que sua tarefa é extraí-lo das aparências. (ROUILLÈ, 2009, p. 168)

A fotografia-expressão se distingue dos outros tipos de fotografia, mesmo que ainda 

possua fragmentos de documento e arte. A diferença é que o entendimento atual não se dá 

somente baseado na homogeneidade das imagens e não a entendemos como fechadas e sim 

como complexas.

A  fotografia-expresão  distingue-se  formalmente  da  fotografia-documento  e  da  
fotografia-artística. E também filosoficamente ela se distingue. Diferentemente da  
primeira,  a  fotografia-expressão  não  confunde  o  sentido  com as  coisas  que  ela  
designa; e, ao contrário da fotografia-artística, ela não limita o sentido às imagens e  
às suas formas. O sentido tem necessidade, às vezes, das coisas e da linguagem, de  
referentes  (que  “aderem”)  e  de  uma  escrita  que  faça  a  imagem  transbordar  
ultrapassando os limites do registro.  (ROUILLÈ, 2009, p. 168)

Pensando nisso, Pepe Baeza (2007) foi muito claro ao identificar, na cultura visual, 

uma cultura-mosaico, onde diferentes tipos de imagens, de diferentes gêneros competem e 

se complemetam. Ele identifica que, com a virtualidade, a tendência é não sabermos definir 

os territórios de cada gênero e, portanto, as imagens estão propensas a serem efêmeras e não 

lidas.  O  Big  Picture surge  como  diferencial,  pois  se  dedica  exclusivamente  a  usar  as 

imagens jornalísticas como mecanismo prioritário. O hábito ilustrativo do fotojornalismo 

aqui,  de certa  forma,  se  perde.  Isso porque  a  fotografia  é  entendida  como um sistema 

expressivo muito complexo que atinge desde a significação mais superficial até camadas 

mais profundas, onde o registro possui normas comunicativas.
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Alguns ensaios do Big Picture, como “Scenes from...”, “Faces of...”, “Daily life: ...”, 

etc, distorcem a noção uniforme e instantânea do fotojornalismo. Os ensaios se mostram 

como possibilidades de edição e temáticas visuais que ultrapassam o cotidiano jornalístico e 

promovem outro método de produção de notícias e histórias3. Desse modo, podemos entrar 

no que Pepe Baeza melhor considera para leitura de imagens, baseado na teoria de Panofsky 

sobre a iconologia e que é também defendida por Català.

A análise  fenomenológica  vem  para  responder  a  pergunta:  o  que  uma  imagem 

significa? Já  que ela  considera a  imagem em sua pureza de um objeto concreto sendo 

observado. Baeza (2007) diz que existem inúmeros manuais de leitura de imagem, modelos 

até mesmo cartesianos que partem da teoria da imagem e que se baseiam primordialmente 

na forma, antes do conteúdo. Portanto, ele nos lembra que existem diversas maneiras de 

promover  essa  leitura,  já  que  a  fotografia  se  insere  em  diversas  disciplinas,  como  a 

sociologia, a história da arte, a antropologia, a psicologia e outras que, a cada qual a sua 

maneira, oferecem caminhos de leituras.

O novo desenvolvimento epistêmico anteriormente demonstrado (o da fotografia-

expressão e da imagem complexa) leva em consideração todas as coisas que sabemos do 

mundo em geral, o que contribui para a construção de uma leitura expressiva. Todo o nosso 

repertório pode ser  incorporado no entendimento das imagens fotográficas,  visto que o 

significado final  será exclusivo, ou seja, será pessoal. Isso se deve ao fato de que cada 

indivíduo possui, em sua particulariadade, o entendimento sobre alegorias e símbolos.

Assim como Baeza (2007), acreditamos que elaborar um mini manual sobre retórica 

visual  seria  impossível,  devido à  variedade  de  correntes  expressivas.  Dessa  forma,  nos 

apoiamos na iconologia para tentar entender sobre os procedimentos retóricos e simbólicos 

do fotojornalismo do nosso objeto de estudo, o site  Big Picture. Esse caminho foi assim 

escolhido porque, apesar de constituir um método (explicaremos mais adiante), ele permite 

uma concepção ensaística acerca da análise de imagens. Partimos para esse caminho porque 

a  comunicação  contemporânea,  vista  como  orquestral  e  difusa,  permite  diversos 

procedimentos que devem ser incorporados ao gosto do pesquisador ou interessado.

Além  disso,  acreditamos  que  analisar  imagens  é  uma  das  melhores  formas  de 

exercer uma crítica sobre elas, principalmente nas fotografias jornalísticas, uma vez que 

estamos  sendo bombardeados  o  tempo todo por  intenções  e  manipulações  que  passam 

despercebidas e criam uma ideia errônea acerca do mundo, das potencialidade das imagens 

3O próprio slogan do site é “News stories in photographs”, o que, traduzido para o português ficaria algo do 
tipo “Histórias jornalísticas em fotografias”.
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e do jornalismo. É claro que sites como Big Picture, apesar da estética espetacularizada de 

suas fotografias, são feitos para o leitor tentar se aprofundar sobre uma mensagem visual.

Como já foi dito anteriormente, o método aqui utilizado será baseado na iconologia 

de Panofsky. Os autores anteriormente citados, estabelecem três níveis para a investigação 

de uma imagem. O primeiro nível é o superficial, o mais natural, ou seja, é aquele que 

devemos reconhecer  as formas mais  puras  e  claras  da imagem. Algo como a  presença 

humana, as linhas, as cores, as posturas, os gestos, etc.

O  segundo  nível  relaciona  a  “primeira  impressão”  com  as  composições  e  as 

expressões da  imagem,  nesse  nível  já  é  possível  identificar  alegorias  e  histórias4.  Esse 

campo é chamado de “iconografia” por Panofsky. Por último, o nível onde entendemos a 

noção de  complexidade  das  imagens,  está  mais  voltado ao  conteúdo,  à  mensagem e  à 

informação.  Nesse  momento,  o  repertório  do  leitor  é  ativado  e  devemos  levar  e 

consideração o contexto da imagem fotográfica e sua relação com o imaginário do leitor. 

Este sim é o nível iconológico.

Mesmo  parecendo  um  método  fixo,  lembramos  que  esses  níveis  podem  se 

intercruzar, assim como um pode acabar sendo privilegiado em detrimento do outro. Eles 

não ocorrem em etapas e  dependem,  basicamente,  do  modo como o  leitor  encara  uma 

fotografia. Por isso, o exemplo desse artigo será em modelo ensaístico, pois estamos cientes 

de que a leitura de imagens pertence a um território com muitas armadilhas, assim como a 

iconologia, pois ela prevê a interpretação em seu máximo risco.

Esse  modelo  interpretativo  leva  em consideração  todo  o  repertório  do  leitor  de 

imagens, de modo que identificamos as imagens do  Big Picture como uma tentativa de 

transformar a fotografia-documento em fotografia-expressão e criar, através disso, um nível 

reflexivo mais profundo do que a fotografia vista somente como registro e instantânea. 

Pensando  nisso,  como  objeto  de  análise  foram  escolhidas  duas  imagens  que 

pertencem ao site  Big Picture. O ensaio escolhido foi o primeiro publicado no site e foi 

chamado Indigenous Brazilians Protest Dam. Esse ensaio está relacionada à notícia de um 

protesto indígena contra a construção da Usina de Belo Monte, no Pará. 

Como narrativa jornalística, esse ensaio atende a todos os requisitos. A seleção de 

imagens nos mostra o início da viagem dos indígenas ao local do protesto; a chegada deles 

no local; a consternação e a atenção durante os informes do engenheiro em defesa pela 

4Novamente  repito  a  noção  de  “história”  para  uma  narrativa  jornalística  porque,  a  meu  ver,  se  encaixa 
perfeitamente na intenção do site analisado. Uma vez que o fotojornalismo se utiliza bastante do “embrião 
narrativo” para se concretizar, ou seja, sempre é possível imaginar sobre o momento em que a fotografia foi 
tirada, a qual história ela pertence, etc. 
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construção da usina; o clímax, onde o engenheiro é “atacado” pelos indígenas e é cercado 

pelos  jornalísticas  à  procura  de  imagens  chocantes  e;  o  ensaio  termina  com  imagens 

tocantes sobre o local onde a hidrelétrica será construída, mostrando a vida das pessoas e o 

ambiente que será afetado. 

A notícia  em  imagens  é  editada  em  formato  de  uma  história,  pois  incorpora 

elementos da narrativa jornalística e da montagem documental, como pode ser observado 

no link: http://www.boston.com/bigpicture/2008/05/indigenous_brazilians_protest.html .

3. 1. Indigenous Brazilians Protest Dam

Figura 1: Brazilian Indians ride a bus 

in Altamira, Brazil, Wednesday, May 

21, 2008. Amazon Indians and 

activists continue to protest a 

proposed hydroelectric dam on the 

nearby Xingu River. (AP 

Photo/Andre Penner)

Fonte: http://www.boston.com/bigpicture/2008/05/indigenous_brazilians_protest.html

Figura 2: Indigenous women, bearing 

machetes, protest against the 

construction of the Belo Monte 

hydropower dam in Altamira, Brazil, 

Tuesday, May 20, 2008. (AP 

Photo/Andre Penner)

Fonte: http://www.boston.com/bigpicture/2008/05/indigenous_brazilians_protest.htm

3.1.2. Figuras 1 e 2:

A estética  e  o  contexto  das  imagens  são  jornalísticos  e,  por  causa  disso,  as 

percebemos como registro onde a condição do real é aparente e primeira. Constatamos isso 
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por causa da nossa memória relacionada às imagens jornalísticas. Nesse caso, a estética 

funciona como um artifício para passar a impressão de realismo.

A figura 1 mostra os indígenas dentro de um veículo de transporte e eles estão se 

dirigindo ao local do protesto contra a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. É 

uma foto tirada em plano médio, com grande profundidade de campo, de modo a evidenciar 

tanto os  indivíduos do primeiro plano,  quanto os  do último.  Eles  estão organizados de 

forma simétrica, já que o ponto de fuga da fotografia a divide ao meio.

São indígenas com os corpos pintados, portando acessórios que caracterizam a sua 

tribo, apesar de parecerem deslocados dentro de um ônibus comercial. Os olhares, em sua 

maioria, escapam da lente do fotógrafo, somente alguns ao fundo da foto encaram-na. Os 

atores  sociais  do primeiro plano olham para fora  da  fotografia,  demonstrando que  eles 

aguardam o momento do protesto.

Essa fotografia representa o início da viagem e simboliza a intenção dos indígenas 

de  preservar  sua  cultura,  mesmo  inseridos  em  um  contexto  diferente  do  comum 

imageticamente.  Eles  se  utilizam da  expressão  visual,  dos  trajes  e  instrumentos,  como 

métodos de reconhecimento de sua origem. Desse modo, eles habitam o nosso imaginário, 

pois reconhecemos neles a presença de uma cultura que está sendo devastada do Brasil 

desde  a  chegada  dos  portugueses.  De  certa  forma,  eles  conquistam nossa  simpatia  de 

imediato, pois reconhecemos neles algo que não pode ser efêmero e que, portanto, deve ser 

preservado.

A figura 2, bastante diferente em termos de composição da figura 1, se trata de um 

retrato.  A pequena profundidade de campo permite ao fotógrafo chamar atenção para a 

personagem em primeiro plano que, por sua vez, representa o “exótico”. O cabelo cortado 

de modo diferente do ocidental e as pinturas tribais no rosto evidenciam essa característica. 

Além disso, a presença do facão  próximo ao rosto, mostra que ela está com a arma em 

punho, erguida, de modo a evidenciar a sua capacidade de controle sobre o que está por vir. 

A proximidade  do  rosto  da  lente  mostra  todos  os  detalhes  dessa  indígena  que  está 

interessada em defender suas raízes culturais. O seu olhar que transcende o enquadramento 

se mostra atento e receoso quanto ao futuro de sua tribo. 

A presença da representação social está posta. A indígena como elemento exótico 

participa da formação desse imaginário coletivo, através de suas características físicas, suas 

vestimentas e seus instrumentos. O recorte faz com que a personagem seja retirada de seu 

contexto, da mesma forma que ajuda a compor a narrativa da notícia, visto que, o plano 

close  intensifica a  emoção do sujeito  representado e,  certamente,  podemos dizer  que  a 
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presença de imagens indígenas dentro do contexto do site acabam respeitando, de modo 

claro, a visão que temos sobre esse povo.

No entanto podemor partir para um segundo caminho, aquele onde dar visibilidade 

ao protesto e aos rostos dos responsáveis, devolve simbolicamente a liberdade a esses povos 

“excluídos”, pois um retrato como o da Figura 2 é a clara representação de um poder tido 

como menor desafiando um poder maior. Além disso, dá à indígena uma individualidade 

antes devorada pelos estigmas. Considerar os elementos em seu contexto é importante para 

identificarmos o discurso fotográfico que nos leva além do nosso repertório inicial.

Sendo assim, existe uma esfera de legitimação dentro de uma retórica que se refere 

ao poder. Isso porque, as imagens passam por diversos processos significativos antes de 

chegar à seleção publicada no site. Desde o ato fotográfico, passando pela distribuição das 

agências de notícias,  até a edição e  seleção do conjunto de imagens que significarão a 

notícia  que  se  pretende  passar:  “O  protesto  dos  indígenas  contra  a  construção  da 

Hidrelétrica de Belo Monte”. 

Curiosamente, este foi o primeiro ensaio publicado no site e, até então, pouco se 

sabia sobre a proposta “histórias jornalísticas em fotografias”5 . O primeiro ensaio deveria 

ser  de impacto e  nada como exibir  a imagens de indígenas devidamente caracterizados 

protestando pela manutenção de sua cultura e de seu espaço de sobrevivência. Personagens 

que são, inicialmente, muito cativantes.

As imagens nos remetem aos anos de luta dos indígenas contra a construção da 

usina e, por participar da esfera da memória, pode se aproximar de outras imagens que 

fazem parte do nosso imaginário. Um exemplo é que o retrato da índígena na Figura 2 

possui  relação com a  famosa  imagem do protesto  em 1989 onde a  índia  caiapó Tuíra 

encosta o seu facão no rosto do então diretor da Eletronorte, José Antonio Muniz Lopes, do 

governo do Sarney.

Figura 3: Índia Tuíra ameaça José Antonio Muniz 

Lopes com o seu facão.

Fonte: http://colunas.revistaepoca.globo.com/ 

politico/tag/americo-ribeiro-tunes/

5Slogan  do  site  Big  Picture traduzido  livremente  para  o  português.  Pode  ser  conferido  no  site 
www.boston.com/bigpicture.
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5. Considerações Finais

O Big Picture possui a capacidade de mostrar que as imagens são representativas e 

que apelam para o prazer estético de forma a confirmar que nenhuma imagem é isenta de 

ideologias e contradições. A representação da realidade já vem pronta, mas a tendência para 

a homogeneidade aparece somente no estilo dos fotógrafos e das editorias.

É  importante  ressaltar  que  o  consumo  de  imagens  jornalísticas  é  cotidiano  e 

essencial e que a vida na sociedade capitalista gira em torno da compra de produtos, tanto 

do  ponto  de  vista  do  consumo  quando  da  ideologia,  mas  a  diferenciação  da  imagem 

ilustrativa  para  a  imagem  complexa,  aquela  que  possui  camadas  de  leituras,  torna  o 

consumo diferenciado, já que o alvo pode ser tanto o espectador comum tanto aquele que 

está preparado para ler as imagens culturalmente.

A estética, nesse caso, apresenta um caminho para o entendimento do dispositivo 

fotográfico  como  algo  que  pode  romper  conceitos  entre  o  real  e  a  representação, 

inaugurando  uma  cisão  entre  o  consumo  imagético  na  contemporaneidade.  O  lugar 

privilegiado  das  imagens  também  pode  trazer  novas  maneiras  de  se  lidar  com  as 

representações  o  que  apresenta  novas  perspectivas  para  a  utilização  da  fotografia, 

principalmente no contexto virtual e em alta resolução.

Dessa forma é que Català abre o caminho por qual é preciso levar em consideração 

o conjunto de imagens,  como elas se relacionam e se transmitem intenções para outras 

imagens.  Nessa  ecologia  da  imagem  tudo  está  se  inter-relacionando  e  os  modos  de 

percepção estão sendo alterados por  causa dessa constelação imagética.  A era  da  visão 

trouxe a diferença entre ver e olhar. O olhar se torna atento e descobridor dessas várias 

camadas e as imagens são fluidas, modernas e possuem, sem dúvida, diversas superfícies.

A necessidade de revisão da condição histórica é primordial para a integração do 

pensamento linear com o pensamento imagético, de modo que as imagens estejam tanto 

relacionadas  com o nosso  modo de  representação quanto de  pensamento.  É  importante 

reconhecermos o valor das imagens na contemporaneidade para não sermos atacados por 

elas e para entendermos a complexidade.

Portanto,  analisar  a  imagem  fotográfica  não  é  desconfiar  de  sua  representação 

visual, mas sim considerar todos os parâmetros que a originaram, que não deixam de ser 

complexos. Para isso, não é necessário também acreditar nela como verdade irrefutável, até 

quando a imagem aparece como documento. Olhar atentamente para uma fotografia não é 

atestá-la somente como verdadeira, é também saber reconhecer a fração de mentira que ela 
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possui,  referencial  este  pertencente  à  retórica  do  poder  e  elemento  formador  do  nosso 

imaginário. 

Essas constatações só são possíveis com a leitura de imagens, que pode transitar 

entre  diversas  disciplinas  e  pode  culminar  em  diversas  interpretações.  O  caminho  da 

iconologia aqui apresentado é encarado como um dos meios possíveis de significação de 

uma imagem jornalística, tão presente em nosso cotidiado e, ao mesmo tempo, tão ignorada 

em nossas reflexões.
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