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Resumo: Neste artigo serão analisadas fotografias publicadas nos dois principais jornais 
impressos de Londrina, a Folha de Londrina e o Jornal de Londrina (JL), referentes à 
cobertura jornalística que ambos fizeram sobre a revitalização de um bosque, no centro da 
cidade, envolvendo manifestações populares. Este estudo apresentará fatores que representam 
o papel do fotojornalismo por meio das teorias do jornalismo – Teoria do Espelho, Teoria do 
Gatekeeper, Teoria Organizacional e Teoria do Agendamento – e suas implicações na 
aproximação e escolha das fotografias, bem como suas ideologias explícitas, nas edições de 
14 de novembro de 2011 e 17 de novembro de 2011 de ambos os jornais, corpus deste objeto 
de estudo.  As imagens da cobertura deste evento evidenciam uma perceptível aproximação 
do pensamento – e da mensagem – fotográfico dos repórteres Gina Mardones (Folha de 
Londrina), Gilberto Abelha e Roberto Custódio (Jornal de Londrina), o que permite deduzir 
que eles se utilizaram dos mesmos mecanismos, escolhas e conceitos para informar o leitor. 
 
Palavras-chave: Fotojornalismo. Teorias do Jornalismo. Folha de Londrina. Jornal de 
Londrina. 
 
 
Abstract: On this article, photos published on the two most important newspaper in 
Londrina, Folha de Londrina and Jornal de Londrina are analyzed. These photos cover the 
revitalization of a downtown grove, involving popular manifestations.  This study will present 
factors that represent the function of photojournalism by theories of journalism – mirror 
theory, Gatekeeper theory, Organizational theory and Agenda Setting Theory – and its 
relations with the approximation and the choice of the photographs, as its shown ideologies, 
on the November, 14, 2011 and November, 17, 2011 editions from both newspapers, object of 
this work. The images of this event’s coverage show a noticeable approximation of the 
photographic thought – and the message – of the reporter Gina Mardones (Folha de 
Londrina), Gilberto Abelha e Roberto Custódio (Jornal de Londrina), allowing the deduce 
that they used the same mechanisms, choices and concepts to inform the reader. 
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1 Introdução 

 

Com o objetivo de analisar a proximidade da mensagem fotográfica entre os dois 

jornais impressos de Londrina – Folha de Londrina e Jornal de Londrina (JL) –, este trabalho 

analisa fotografias publicadas nas edições de 14 de novembro de 2011 e 17 de novembro de 

2011, referentes à cobertura de um mesmo assunto, de ambos os jornais. Essas imagens 

complementaram as notícias sobre o projeto da Prefeitura Municipal de Londrina para 

revitalização de um bosque no centro da cidade, que gerou protestos da população, resultando 

no impedimento da obra. As notícias relacionadas à operação serviram como um parâmetro 

para exemplificar a proximidade fotográfica entre os jornais, bem como, o processo de 

produção das fotografias em estudo. Como suporte, foram entrevistados os repórteres 

fotográficos Gina Mardones (Folha de Londrina), Gilberto Abelha e Roberto Custódio 

(Jornal de Londrina), para identificar o pensamento e o ato fotográfico, bem como os padrões 

e a influência das teorias do jornalismo em suas tomadas fotográficas.  

Esta análise expõe o modo como os jornais e seus repórteres fotográficos 

investigaram, registraram e divulgaram as informações. Com ela, é possível considerar que, 

neste caso, os jornais publicaram as imagens perante uma mesma ideologia, pois expressaram 

as mesmas opiniões, selecionaram informações semelhantes e depositaram nas imagens a 

mesma ideologia, valores e conceitos. 

 Assim como uma notícia, a fotografia também permite ser "lida", interpretada e 

analisada. Mas, na fotografia nem sempre se pode prever, afirmar, muito menos, concluir. 

Dela se extrai algum sentido a partir da visão e do pensamento de quem a lê, ou seja, do 

receptor da mensagem.  

 

Fotografias não são isentas de sentido, informação ou valor. Ao contrário – e no 
fotojornalismo, especialmente –, são produzidas e existem para transmitir algo para 
alguém, uma mensagem, um sentimento, uma sensação. Elas 'falam', ou, como a 
própria etimologia da palavra diz, 'escrevem com a luz'. Assim, partindo da premissa 
de que são 'escritas', subtende-se que podem ser 'lidas' [...]. Se as palavras, 
compostas por códigos definidos e aprendidas no bê-a-bá das escolas, despertam 
diferenças, o que poderíamos afirmar a respeito das imagens? Elas são um convite à 
imaginação, a um despertar de emoções, a uma magia; uma fonte rica de 
informação. (BRESSAN; BONI, 2011, p.29). 

 

 

2 O processo de seleção no fotojornalismo 
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 De um modo geral, assim como a notícia, a fotografia, mais especificamente o 

fotojornalismo, também possui a finalidade de informar, com veracidade e objetividade. Mas, 

em diversos casos, apresenta ideologias, conceitos, técnicas e responsabilidades, pois, assim 

como a notícia, a imagem também passa por padrões e processos de seleção. As ideologias 

presentes nas fotografias advêm do próprio repórter fotográfico, que deposita nelas suas 

técnicas, escolhas e ideias, sempre à procura do quê informar, para tornar o fato o mais 

próximo da realidade. É o que explica Boris Kossoy (1999, p.42): 

 

A produção da obra fotográfica diz respeito ao conjunto dos mecanismos internos do 
processo de construção da representação, concebido conforme uma certa intenção, 
construído e materializado cultural, estética/ideológica e tecnicamente, de acordo 
com a visão particular de mundo do fotógrafo. 
 

 Neste mesmo sentido, Philippe Dubois classifica a fotografia como um corte (cut) da 

realidade. Ele define que o ato fotográfico é responsável por um único instante de tempo e 

espaço. 

Temporalmente de fato, a imagem-ato fotográfica interrompe, detém, fixa, 
imobiliza, destaca, separa a duração, captando dela um único instante. 
Espacialmente, da mesma maneira, fraciona, levanta, isola, capta, recorta uma 
porção de extensão. A foto aparece dessa maneira, no sentido forte, como uma fatia, 
uma fatia única e singular de espaço-tempo, literalmente cortada ao vivo. (DUBOIS, 
1994, p.161). 
 

 Um outro processo de seleção ocorre a partir do editor do veículo de comunicação. 

Entre suas inúmeras funções, cabe a ele determinar qual a melhor imagem a "complementar" 

a notícia. É através do “filtro” do editor que a fotografia, assim como a notícia, é selecionada. 

Deste modo, pode-se dizer que a imagem, além de representar apenas uma parcela da 

realidade, é composta de concepções de quem a constrói, do fotógrafo ao editor. Portanto, 

apesar de ser considerada uma parte do real, a fotografia pode ser repleta de ideologias. 

 Assim como o jornalismo, que consiste em ser objetivo, claro e fiel ao "povo", o 

fotojornalismo também possui essa obrigação. Para isso existem as teorias do jornalismo que 

esclarecem sobre os padrões das notícias e seu processo de produção e seleção. 

 

2.1 Teoria do Espelho 

 

A teoria do espelho é o primeiro estudo apresentado para determinar porque as 

notícias são como são. Seu fundamento está em esclarecer o dever que a imprensa tem em 

refletir a realidade, como um espelho. Essa teoria explica que o jornalismo tem a função de 
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informar com verdade e objetividade. Verdade em transmitir informações precisas e 

objetividade em separar fato de opinião. Essa premissa existe para garantir a confiança e o 

direito que o leitor tem em se informar, posto que é através da realidade que o jornalismo 

garante a sua credibilidade. 

 
Até hoje, a comunidade jornalística defende a teoria do espelho com base na crença 
de que as notícias refletem a realidade. Isso acontece porque ela dá legitimidade e 
credibilidade aos jornalistas, tratando-os como imparciais, limitados por 
procedimentos profissionais e dotados de um saber de narração baseado em método 
científico que garante o relato objetivo dos fatos. (PENA, 2005, p.126). 

 

 Conforme Felipe Pena (2005), os jornalistas julgam que tal informação é a realidade 

através de suas representações, ou ainda, conforme os limites dos veículos de comunicação, 

abandonando assim a neutralidade. Contudo, lembra que a falta de neutralidade é o suficiente 

para corromper a teoria do espelho. 

 

O jornalismo, a simples argumentação de que a linguagem neutra é impossível já 
bastaria para refutar a teoria do espelho, pois não há como transmitir o significado 
direto dos acontecimentos [...]. Na verdade, os próprios jornalistas estruturam 
representações do que supõem ser a realidade no interior de suas rotinas produtivas e 
dos limites dos próprios veículos de informação. Enfim, cuidado com os reflexos da 
realidade. O que você vê pode não passar de uma ilusão de ótica. E não adianta 
limpar o espelho. (PENA, 2005, p.128). 
 

 Neste mesmo sentido, Kossoy (1999) define que a fotografia também possui 

ideologias originadas de quem a criou e que ela não pode ser considerada como um espelho 

fiel da realidade. Acrescenta que a fotografia deve ser considerada uma segunda realidade. 

 
A fotografia tem uma realidade própria que não corresponde necessariamente à 
realidade que envolveu o assunto, objeto do registro, no contexto da vida passada. 
Trata-se da realidade do documento, da representação: uma segunda realidade, 
construída, codificada, sedutora em sua montagem, em sua estética, de forma 
alguma ingênua, inocente, mas que é, todavia, o elo material do tempo e espaço 
representado, pista decisiva para desvendarmos o passado. (KOSSOY, 1999, p.22). 

 

 

2.2 Teoria do Gatekeeper 

 

A teoria do gatekeeper analisa a responsabilidade que o jornalista possui em selecionar 

aquilo que deve ser noticiado. Ele trabalha como uma espécie de porteiro (gate), que decide 

quais informações devem ser noticiadas. Funciona como uma espécie de filtro  da informação. 

Segundo essa teoria, as notícias são definidas pela ação pessoal e individual do repórter ou do 
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editor, classificados como “porteiros”, aqueles que filtram as informações durante o processo 

de produção jornalística. 

Portanto, a visão, a cultura e a crença do profissional podem influenciar na notícia 

porque, em alguns casos, ele pode deixar de informar fatores consideráveis ao receptor da 

mensagem. Mas, conforme assinala Pena (2005, p.134), “as decisões do gatekeeper está mais 

influenciadas por critérios profissionais ligados às rotinas de produção da notícia e à 

eficiência e velocidade do que por uma avaliação individual de noticiabilidade”. Isto significa 

que o processo de seleção de notícias está, parcialmente, relacionado a critérios da 

organização em que o jornalista trabalha. 

Conforme Traquina (2001), a preferência na escolha de notícias pode limitar a 

divulgação de assuntos importantes para o conhecimento da coletividade. O autor explica que 

a teoria do gatekeeper é uma visão limitada do processo de produção de notícias, isto é, as 

informações, quando selecionadas, deixam, muitas vezes, de divulgar fatos que sejam 

importantes à sociedade. “A teoria do gatekeeper avança igualmente uma concepção bem 

limitada do trabalho jornalístico, sendo uma teoria que se baseia no conceito de seleção, 

minimizando outras dimensões importantes do processo de produção das notícias.” 

(TRAQUINA, 2001, p.70). 

Kossoy (1999) intitula essa espécie de filtro  em pós-produção de editoração, quando a 

fotografia passa por adaptações através do editor, que acaba por depositar na fotografia uma 

nova realidade. 

 
Não é nenhuma novidade que a produção da representação, tal como é empreendida 
pelo fotógrafo, tem seqüência ao longo da editoração da imagem. É o que 
poderíamos chamar de pós-produção, isto é, quando a imagem se vê objeto de uma 
série de 'adaptações' visando sua inserção na página do jornal, da revista, do cartaz 
etc. Tratam-se de alterações físicas em sua forma, como por exemplo, os 'cortes' em 
determinado espaço da página, ou que mostre apenas parte do assunto, segundo 
algum interesse determinado do editor. (KOSSOY, 1999, p.54, grifos do autor).  

 

 

2.3 Teoria Organizacional 

 

 A teoria organizacional é direcionada à instituição em que o jornalista trabalha. Com 

ela, é possível sustentar a ideia de que, além do código de ética e função da profissão, o 

jornalista precisa adaptar-se às regras de seus editores. Regras essas que, geralmente, não 

trazem benefício algum para o verdadeiro objetivo da profissão; pelo contrário, dissimula a 

verdadeira característica do jornalismo. Citando W. Breed, Traquina (2001, p.71) alerta que 
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“o jornalista conforma-se mais com as normas editoriais da política editorial da organização 

do que com quaisquer crenças pessoais que ele ou ela tivesse trazido consigo”.Ainda citando 

Breed, Traquina (2001, p.71) considera que a submissão diante de seus editores acontece 

porque “o jornalista acaba por ser socializado na política editorial da organização através de 

uma sucessão sutil de recompensa e punição”. 

 É diante dessas recompensas e punições que o jornalista desvia-se do seu verdadeiro 

papel – um legítimo colaborador a serviço da sociedade –, para se transformar em uma 

“ferramenta” agregada aos interesses da organização. Complementando esse raciocínio, 

Felipe Pena (2005) lembra que o jornalismo é um negócio e tem como fator principal o lucro. 

Portanto, o setor comercial é o mais importante para a empresa jornalística, pois é através dele 

que o jornal é sustentado.  

 

Pela teoria organizacional, o trabalho jornalístico é dependente dos meios utilizados 
pela organização. E o fator econômico é exatamente o mais influente de seus 
condicionantes [...]. O jornalismo é um negócio. E, como tal, busca o lucro. Por isso, 
a organização está fundamentalmente voltada para o balanço contábil. As receitas 
devem superar as despesas. Do contrário, haverá a falência da empresa e seus 
funcionários ficarão desempregados. Então, qual será o setor mais importante de 
uma empresa jornalística? Fácil: é o setor comercial. Esse setor é o responsável pela 
captação de anúncios para sustentar o jornal. E eles interferem na produção das 
notícias. (PENA, 2005, p.135).  
 

 É através do interesse econômico e, portanto organizacional, que o jornalismo deixa de 

ser independente e o jornalista torna-se cada vez mais submisso a fatores que colocam em 

risco a verdadeira função do jornalismo.  

 

2.4 Teoria do Agendamento (Agenda Setting) 

 

 Esta teoria explica que as notícias veiculadas pela imprensa são as consideradas mais 

importantes “para” o público-receptor, ou seja, a teoria sugere que é a imprensa quem pauta as 

discussões, conversas, opiniões, debates e ações da coletividade. Pena (2005, p.142) 

esclarece: 

 
A teoria do agendamento defende a idéia de que os consumidores de notícias tendem 
a considerar mais importantes os assuntos que são veiculados na imprensa, sugerindo 
que os meios de comunicação agendam nossas conversas. Ou seja, a mídia nos diz 
sobre o que falar e pauta nossos relacionamentos.  
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 Assim, as notícias possuem a característica de “agendar” o público. Em relação à 

fotografia ocorre o mesmo. Kossoy (1999) alerta que qualquer imagem atrelada aos meios de 

informação, muitas vezes, possui o intuito de direcionar e conduzir as mentes dos receptores. 

 

De uma forma geral – e, mais especificamente, em matérias políticas ou ideológicas 
– a imagem que será aplicada em algum veículo de informação é sempre objeto de 
algum tipo de "tratamento" com o intuito de direcionar a leitura dos receptores. Ela é 
reelaborada – em conjunto com o texto – e aplicada em determinado artigo ou 
matéria como comprovação de algo ou, então, de forma opinativa, com o propósito 
de conduzir, ou melhor dizendo, controlar ao máximo o ato da recepção numa 
direção determinada: são, enfim, as interpretações pré-construídas pelo próprio 
veículo que irão influir decisivamente nas mentes dos leitores durante o processo de 
construção da interpretação. (KOSSOY, 1999, p.55, grifos do autor).  
 
 

 A teoria do agendamento esclarece sobre a influência da imprensa nas discussões da 

sociedade e explica que, entre os meios de comunicação, um acaba por pautar o outro. O 

fotojornalismo, por extensão, também passa por esses processos, enquadrando-se nos 

preceitos e estudos em torno das teorias do jornalismo. 

 

 

3 O fotojornalismo e a revitalização do Bosque Marechal Cândido Rondon de Londrina 

 

Esta análise estuda imagens do episódio da revitalização do Bosque Marechal Cândido 

Rondon de Londrina, planejada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Londrina (Ippul) e iniciada pela Prefeitura Municipal de Londrina, em novembro de 2011. A 

“revitalização” tinha por objetivo transpassar o bosque com uma rua, para “melhorar o tráfego 

de veículos” no centro da cidade. A obra acarretou no corte de 20 árvores, fato que provocou 

manifestações populares e a criação de uma organização não-governamental (ONG) intitulada 

Ocupa Londrina3, com o intuito de impedir a continuidade das obras, em razão de o bosque 

ser considerado um espaço de lazer por muitos cidadãos londrinenses. O caso gerou 

investigações sobre sua legitimidade por segmentos da sociedade, inclusive pelos dois jornais 

diários impressos da cidade, a Folha de Londrina e o Jornal de Londrina, que classificaram o 

episódio como um acontecimento que mobilizou a cidade. 

As imagens publicadas por ambos os jornais londrinenses – e que constituem o corpus 

analítico deste trabalho – são dos repórteres fotográficos Gina Mardones, da Folha de 

                                                 
3 O nome Ocupa Londrina faz alusão ao movimento norte-americano Occupy Wall Street que, desde 17 de 
setembro de 2011, promove protestos e manifestações em diferentes cidades dos Estados Unidos contra a crise 
econômica, o desemprego e a influência empresarial na sociedade norte-americana. 
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Londrina, e de Gilberto Abelha e Roberto Custódio, do Jornal de Londrina. A metodologia 

de análise será a da desconstrução analítica para aferição da intencionalidade de comunicação 

dos produtores e editores das imagens.  

 A primeira imagem analisada (Figura 1) é da repórter fotográfica Gina Mardones, 

publicada na seção Geral da Folha de Londrina, do dia 14 de novembro de 2011, com a 

legenda: "Crucifixos, flores e velas ocuparam o espaço dos ipês erradicados na sexta-feira". 

 

Figura 1 - Página 5 (Seção Geral) da Folha de Londrina 

 
Fotografia: Gina Mardones 

Fonte: Folha de Londrina, 14 de novembro de 2011, p.5 

 

 A segunda imagem analisada (Figura 2) é do fotógrafo Gilberto Abelha, publicada na 

capa do Jornal de Londrina (JL), na mesma data, dia 14 de novembro de 2011, com a 

legenda: "Cruzes e velas contra a derrubada de árvores no Bosque". 

 

Figura 2 - Capa do Jornal de Londrina 

 
Fotografia: Gilberto Abelha 

Fonte: Jornal de Londrina, 14 de novembro de 2011, capa 
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Primeiramente, vale destacar a similaridade nas fotografias, principalmente nos 

elementos em primeiro plano. Esses objetos indiciam de forma relativamente clara um fato: o 

sentimento de perda por parte da população, que, com o intuito de impedir a continuidade da 

obra e o corte de mais árvores, “armou” um funeral para representar a derrubada de árvores no 

bosque.Em suas tomadas fotográficas, tanto Gina Mardones (Folha de Londrina), quanto 

Gilberto Abelha (JL), classificaram esses elementos como importantes: a cruz adornada com 

um girassol, as velas e as flores. 

Existe apenas uma distinção entre as fotografias: o ângulo de tomada, que altera o 

"fundo" da imagem. Enquanto Gina Mardones (Figura 1) optou por um ângulo que 

valorizasse os manifestantes, ao fundo, que representavam pássaros e árvores, Gilberto 

Abelha (Figura 2) preferiu um ângulo mais lateral, para mostrar prédios e situar espacilamente 

os leitores.  

Em entrevista concedida por e-mail, a repórter fotográfica Gina Mardones (Folha de 

Londrina) explica que não estava a trabalho no dia do episódio e explica que fotografou sem 

pensar na veiculação das imagens no jornal. 

 
O curioso é que nesse dia, se não me engano um domingo, eu não estava de plantão 
no jornal, eu não estava trabalhando. Logo que soube da formação do grupo (Ocupa 
Londrina), já simpatizei com a causa e percebi que isso renderia, dali pra frente, 
boas imagens. No dia dessa foto especificamente, eu fiz muitas outras para mim, 
para arquivo pessoal e também para o grupo. O fato é que alguém do jornal ficou 
sabendo que eu estava por lá e como o bosque fica ao lado da Folha, pediram-me 
para que eu cedesse uma daquelas fotos para publicar na edição do dia seguinte. 
Claro que cedi, afinal não custaria nada, já que estava por lá mesmo. 
 

 Questionada sobre sua “intencionalidade de comunicação” nesta fotografia, Gina 

Mardones declarou que, mesmo estando no local como cidadã e não como repórter 

fotográfica, acabou por fotografar com características de linguagem fotojornalística. 

 

Acho interessante porque naquele dia eu estava lá por mim mesma, fotografando da 
forma que eu acharia que deveria fotografar, com a intenção de apenas registrar o 
momento. Mas quando essa foto é colocada no jornal, escolhida, editada, ela adquire 
outra 'cara', ela assume um fato jornalístico, algo que aconteceu e que deve ser 
noticiado. A impressão que se tem é que eu, como repórter fotográfica, tive intenção 
de passar o maior número de informações numa foto só: as cruzes e as velas 
representando as árvores que dali haviam sido arrancadas, o grupo performático logo 
ao fundo, enfim, tudo o que demonstrasse de que maneira essa manifestação estava 
sendo realizada. Talvez de fato eu tenha feito isso sem perceber, afinal como 
fotojornalista há algum tempo, acabei adquirindo alguns vícios de linguagem da 
profissão, mas de fato eu não estava ali como a repórter fotográfica da Folha de 
Londrina, mas como a cidadã e fotógrafa Gina Mardones. 
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O depoimento da repórter fotográfica evidencia uma característica que pode ser 

chamada de "vício" profissional: na execução de seu trabalho, o profissional raciocina 

pensando nas normas de sua profissão. Neste caso, nas normas do jornal ou de algumas 

linguagens do próprio jornalismo. Deduz-se, então, que a escolha de Gina Mardones está 

plenamente voltada às teorias do jornalismo, pois na pretensão de transmitir o fato o mais 

próximo possível da realidade (teoria do espelho) e seguir os princípios da organização em 

que trabalha (teoria organizacional), mesmo estando no local como cidadã e não como 

profissional, ela acabou se deixando levar pelo "vício". E mais. A própria fotógrafa explica 

que sua imagem, depois de selecionada, editada e veiculada, passou a ter características 

jornalísticas (teoria do gatekeeper), que designa os processos de seleção da notícia. 

 Gilberto Abelha, repórter fotográfico do Jornal de Londrina, também questionado 

sobre sua intencionalidade na fotografia, em entrevista por e-mail, descreve o que percebeu de 

imediato, quando chegou ao local, e revela que, além de tentar transmitir o sentimento dos 

envolvidos no caso, pensou na estética fotográfica. Ao contrário de Gina Mardones, ele tinha 

uma pauta para cumprir. 

 
Tinhamos uma pauta sobre o protesto da derrubada de árvores no bosque. Ao chegar 
lá o clima era de indignação e tristeza. Havia o lamento dos manifestantes e o 
silêncio. O que se via eram as árvores deitadas no solo, cruzes espalhadas, velas 
sendo acesas e a tristeza no olhar das pessoas. Todo esse conjunto me remeteu a um 
velório. E foi com esse propósito que tentei contextualizar o que estava 
presenciando. A morte do espaço de convivência do bosque, a morte do 'Zerinho'. A 
escolha da cena e do ângulo desta foto, em particular, foi feita para realçar a estética. 
 

  Assim, conforme o próprio repórter fotográfico, o intuito da imagem (Figura 2) foi o 

de transmitir o sentimento e a estética do fato. Para tanto, Gilberto Abelha emprestou à 

imagem a sua sensação mediante o episódio e priorizou o registro de elementos marcantes 

como a cruz, o girassol e as velas. A partir de sua declaração é possível identificar que a 

imagem é de extremo sentimento, pois, de imediato, ele identificou o clima de tristeza no 

local e, ao invés de simplesmente fotografar, depositou na imagem seu próprio sentimento 

(teoria do gatekeeper).  

 Gina Mardones, da Folha de Londrina, agora questionada sobre a proximidade das 

imagens, explica que as imagens passam por dois processos de seleção no jornal, primeiro 

pelo editor de fotografia e logo após pelo editor chefe. Ela acredita que a similaridade ocorreu 

porque, na busca de informar o fato da melhor maneira possível, ambos os jornais acabaram 

por publicar imagens semelhantes.  
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Creio que isso se explique pelo simples fato de o jornal querer adotar sempre uma 
postura informativa. Além do texto, a ideia é sempre publicar a fotografia que 
contém o maior número de informações possível. E o que era a informação naquele 
dia? A manifestação com cruzes, velas e o grupo performático. Fiz outras inúmeras 
fotos, talvez que não interessaram ao jornal, visto que eram mais pessoais, mais 
artísticas e menos noticiosas. 99% dos jornais pensam nisso ao publicar uma foto, 
por isso no dia seguinte elas saem todas parecidas. Daí você nota a diferença entre a 
intencionalidade da empresa e do fotógrafo. Existe sempre o antes e o depois da 
produção de uma foto, e isso muita gente não leva em consideração. 
 
 

 Relevantes os comentários da repórter fotográfica da Folha de Londrina. Ela busca 

explicar a proximidade das imagens nos dois jornais. Em suas falas "pelo simples fato de o 

jornal querer adotar sempre uma postura informativa" e "daí você nota a diferença entre a 

intencionalidade da empresa e do fotógrafo. Existe sempre o antes e o depois da produção de 

uma foto", pode-se entender que toda notícia, seja ela em texto ou imagem, antes de ser 

publicada passa não só pelas escolhas do repórter como também do editor (teoria do 

gatekeeper). Deste modo, a notícia é produzida sempre voltada para algumas regras de 

linguagens jornalísticas, seja através de padrões que formam as características do jornal como 

uma empresa (teoria organizacional), seja relacionada diretamente às teorias da informação, 

de modo geral, ou ao próprio jornalismo, em particular. 

 Neste sentido, Gilberto Abelha, do Jornal de Londrina, explica a similaridade entre as 

imagens. Para ele, a cena da fotografia em análise (Figura 2) era muito chamativa e, ao 

mesmo tempo, bastante informativa como representação do fato. Assim, ele acredita que os 

elementos que compõem a fotografia, de certo modo, chamaram a atenção do editor. 

 
O que posso dizer é que escolhi essa cena por que tinha uma cruz com um girassol 
pendurado, um terço, flores e muitas velas. Era a cruz mais enfeitada. Do ponto de 
vista que foi escolhida a cena, era o lugar que mais se podia ver troncos caídos em 
segundo plano, também havia uma moça que sua posição passava a impressão de 
reflexão. Além da escolha do fotógrafo, as imagens também passam pelos editores, e 
são eles que escolhem quais publicar. 

 

Analisando comparativamente as descrições, é possível supor que a cena transmitida 

em ambas as fotografias, de certo modo, foi a que mais despertou interesse ao ponto de vista 

dos fotógrafos, pois nela havia um conjunto de elementos possíveis em uma única tomada de 

ângulo. E na procura pela transmissão do episódio o mais próximo da realidade, ambos os 

repórteres fotográficos fizeram a mesma escolha ideológica. 

Um segundo exemplo de aproximação fotográfica pode ser visto nas imagens 

publicadas pelos dois jornais, dia 17 de novembro de 2011. Trata-se de uma continuidade do 
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mesmo assunto. Agora, as imagens são dos repórteres fotográficos Gina Mardones, da Folha 

de Londrina, e Roberto Custódio, do Jornal de Londrina. 

 

 

 

Figura 3 - Capa da Folha de Londrina 

 
Fotografia: Gina Mardones 

Fonte: Folha de Londrina, 17 de novembro de 2011, capa  

 

Figura 4 - Página 6 do Jornal de Londrina 

 
Fotografia: Roberto Custódio 

Fonte: Jornal de Londrina, 17 de novembro de 2011, p. 6 

 

Analisando comparativamente as imagens (Figuras 3 e 4), nota-se novamente a 

semelhança nas tomadas e no pensamento fotográfico. Desta vez, até mesmo a escolha do 

ângulo é similar. Os objetos da informação – máquina escavadeira e os indivíduos do local – 

indiciam a similaridade, com uma leve diferença de enquadramento: a fotografia do jornal 

Folha de Londrina (Figura 3) mostra o episódio de forma um pouco mais aberta que o Jornal 
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de Londrina (Figura 4). Porém, ambos valorizam um mesmo elemento informativo: o 

manifestante abraçado ao tronco da árvore, visando impedir a continuidade dos trabalhos. 

Esse momento foi registrado, selecionado e valorizado de forma idêntica pelos repórteres 

fotográficos e pelos editores dos jornais.  

 Gina Mardones explica como foi o processo de seleção da sua fotografia (Figura 3): 

 

Nesta foto a única coisa que eu não queria era perder o momento. Minutos antes, o 
Guto Rocha (jornalista abraçado à árvore) e alguns outros membros do Ocupa 
Londrina estavam lá para tentar intimidar o trabalho da prefeitura. Como a obra 
naquela altura já havia sido embargada, as escavadeiras não poderiam estar 
trabalhando. Quando uma das máquinas se aproximou da área onde o grupo havia 
replantado algumas árvores, o Guto foi o único, que tomado pelo impulso, 
imediatamente se colocou embaixo da escavadeira. Foi tudo muito rápido! Aquilo 
era a informação do dia! O Guto conseguiu parar as escavadeiras e os funcionários 
da prefeitura foram embora. Eu não poderia perder essa foto, já que essa era a 
principal notícia do dia com relação ao bosque. Minha única intenção foi a de não 
perder aquele momento. 

 

 Roberto Custódio, do Jornal de Londrina, também comenta como ocorreu seu ato 

fotográfico (Figura 4). Assim como Gina, ele explica que o acontecimento foi muito rápido e 

quase não foi possível pensar no quê fotografar.  

 
Quanto à fotografia escolhida, não houve intenção alguma além de registrar o fato. 
A cena aconteceu muito rápido. As máquinas da prefeitura estavam trabalhando na 
remoção de entulhos quando o operador da escavadeira resolveu remover um tronco 
de árvore, foi quando o jornalista Guto Rocha abraçou o tronco impedindo sua 
remoção. 
 

 Quanto à similaridade, Gina Mardones revela que foi a relevância do acontecimento 

que provocou a proximidade das imagens, pois ele foi “o episódio do dia”. Do mesmo modo, 

acrescenta, foi a escolha dos editores de ambos os jornais, pois os dois imaginavam, acredita, 

ser um "furo" de reportagem. 

 

A informação do dia era: grupo sai em defesa do bosque e impede que funcionários 
da prefeitura continuem as obras. O fotógrafo do JL também estava lá e, pelo visto, 
também percebeu que essa seria a foto do dia. As redações de jornal costumam 
pensar da mesma maneira. Tanto eu quanto o Roberto Custódio, fizemos outras 
inúmeras fotografias no dia, e a mais interessante certamente era essa, e os editores 
concordaram. 
 

 Com o intuito de esclarecer a aproximação das imagens, Roberto Custódio lembra 

tratar-se de um fato inusitado. Ele acredita que a escolha do editor do jornal pr esta imagem se 

deu justamente por este mesmo motivo. 
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A pauta estava monótona e nada acontecia além do trabalho das máquinas. O ato do 
Guto Rocha, manifestante do grupo Ocupa Londrina, foi único e não podíamos 
deixar de registrar a cena. Eu e a Gina estávamos bem próximos naquele dia. A 
Folha de Londrina tem editor de fotografia, aqui no JL não. Cada fotógrafo edita o 
máximo possível de seu material e deixa disponível na rede. No final do dia cada 
editor escolhe o que quer publicar. E mesmo com o processo de edição, acredito que 
os jornais publicaram imagens semelhantes porque o ato foi único e rápido. Não tive 
muito no que pensar naquele momento, a não ser fotografar. 
 

 Pelos esclarecimentos de Gina Mardones e Roberto Custódio é possível identificar que 

o motivo para a aproximação fotográfica foi a relevância do episódio. O impacto que as 

imagens iriam causar no receptor e a busca pela transmissão da realidade (teoria do espelho), 

adicionada com a procura pelo inusitado, inédito, pelo "furo", foram fatores fundamentais 

para a credibilidade do jornal (teoria organizacional). Essa busca pelo "novo" ocasionou um 

agendamento entre os veículos que, para mostrar o que, segundo eles foi considerado a 

melhor notícia do dia (teoria do agendamento) colaborou para a proximidade das fotografias. 

 As quatro imagens utilizadas para esta análise supostamente revelam também que os 

jornais Folha de Londrina e Jornal de Londrina, assim como seus repórteres fotográficos, 

defenderam os mesmos valores e critérios de noticiabilidade diante do episódio. Identificaram 

a mesma realidade e atribuíam às imagens fotográficas a mesma estética fotográfica e o 

mesmo formato. Portanto, neste caso, as fotografias apontaram a proximidade ideológica, 

apesar de, talvez não intencional, tanto dos repórteres fotográficos, quanto dos editores em 

suas escolhas. Considerando essa semelhança, pode-se refletir que as informações contidas 

nas imagens possuem características relacionadas às Teorias do Jornalismo e seus princípios 

dentro da prática jornalística. 

Sendo assim, nota-se que os repórteres fotográficos buscaram transmitir a mesma 

realidade do fato (teoria do espelho); as fotografias, em ambos os casos, passaram pelo filtro 

dos editores que, na intenção de melhor noticiar o episódio, optaram por publicar fotografias 

similares (teoria do gatekeeper). Outro fator predominante foi o agendamento. Na disputa 

pela audiência, com a preocupação de não ser “furado” pelo concorrente, os veículos e seus 

repórteres fotográficos se pautaram entre si, resultando na escolha das mesmas imagens 

(teoria do agendamento). 

 

 

4 Considerações finais 
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Esta análise é base suficiente para deduzir que o fotojornalismo possui o mesmo poder 

de informação enquanto notícia. Sendo assim – e por extensão –, a fotografia jornalística 

carrega consigo as mesmas ideologias enquanto meio de informação. Ideologias originadas de 

quem as criaram, produziram ou selecionaram.  

É relevante observar que os repórteres fotográficos dos dois jornais – Folha de 

Londrina e Jornal de Londrina – tiveram percepções similares da realidade e se 

sensibilizaram a partir das mesmas intenções, interesses e ideologias. Buscaram informar o 

episódio através de elementos próximos e, como profissionais responsáveis pela mensagem 

fotográfica, transmitiram ao leitor o mesmo pensamento acerca do episódio fotografado. A 

proximidade de comunicação das imagens publicadas em ambos os jornais indicia que elas 

trazem consigo características e padrões das Teorias do Jornalismo, seja em sua criação ou 

produção, seja em sua seleção ou veiculação. 

 Enfim, é possível deduzir que ambos os veículos de comunicação impressa de 

Londrina, quanto à proposta de revitalização do Bosque Marechal Cândido Rondon, no centro 

da cidade, evidenciaram por suas manchetes e, principalmente, por suas fotografias, os 

mesmos interesses ideológicos diante do episódio. Afinal, coletaram dados, entrevistaram, 

fotografaram, editaram e divulgaram o fato a partir dos mesmos parâmetros ideológicos. 
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