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RESUMO.
O objetivo deste texto consiste em discutir alguns aspectos presentes na produção da
imagem, que interferem na apropriação e na atribuição de sentidos pelos leitores. Com essa
finalidade, toma a produção fotojornalística como documento para a análise, de modo a
verificar as condições e os processos que sustentam as operações de produção de sentido,
acionadas quando se lê uma imagem.
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ABSTRACT
The objective of this text consists in discussing some aspecrs present in the production of
me image, mar rhey interfere in me appropriarion and in the attribution of senses for
readers. With mar purpose, ir takes the press photography production as docurnenr for the
analysis, to verify the condirions and rhe processes that sustain rhe operations of sense
producrion, worked when ir is read an image.
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A IMAGEM: DISCUSSÃO CONCEITUAL

Uma questão já se apresenta, de início, e implica em precisar o que
se entende por imagem. Podemos falar em imagens mentais, elaboradas em
nosso interior (sonhos, lembranças, fantasias); também falamos em imagens
visuais, que empregam técnicas diversas e são registros mecânicos de
momentos que, ao longo da história, o homem fixou nos mais variados
suportes. Essas imagens constituem meios de expressão empregados desde
milênios, como os registros feitos, muito antes da escrita, que se encontram
nas pinturas das cavernas.
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Na acepção etimológica, o termo imagem apresenta-se relacionado
com o substantivo latino "imago", que significa figura, sombra, imitação; e
com o grego "eikon", que corresponde a ícone ou retrato. Quando se buscam
definições mais precisas para esse conceito, constata-se que a maioria indica
a analogia ou iconicidade da imagem com o objeto que representa. I

Esse modo de compreender a imagem vem de muito tempo atrás,
pois Platão já via a imagem como a semelhança de um objeto referente. Em
períodos mais recentes, alguns teóricos da comunicação reafirmaram o
princípio da semelhança da imagem com a realidade e insistiram em sua
naturalidade icônica". Para um, a imagem é como uma vista que é recriada
ou reproduzida, um conjunto de aparências, isolada do local e do tempo em
que se deu o seu acontecimento ": para outro, a imagem é, antes de tudo,
algo que se assemelha a outra coisa, uma representação analógica."

Como se pode observar, há um denominador comum nessas definições:
a imagem guarda cena similaridade com o objeto que representa e a semelhança
varia conforme o tipo - por exemplo, na caricatura, se comparada com a figura
representada, a semelhança é reduzida, ao passo que, na pintura realista e na
fotografia, há um aumento do grau de iconicidade.

Não obstante, há outros entendimentos sobre o significado da
imagem, como o de Umberto Ec05, que parte do princípio de que as analogias
não se dão naturalmente, pois o leitor da imagem extrai o significado destas
a partir de convenções que fazem parte de sua experiência individual, de sua
inserção na sociedade. Ernest Cornbrich" sustenta que a significação de
uma imagem é tributária da experiência e do saber que a pessoa que a
contempla adquiriu anteriormente, portanto não se trata de simples
representação da realidade, mas sim de um sistema simbólico, desvendado
pelo indivíduo que, em função de sua cultura e de sua história pessoal,
incorpora modos de representação e potencialidades de leitura que Ihes são
próprios. Tal entendimento também se faz presente na definição de Lorenzo
Vilches", para quem a imagem, por si, não representa nada, uma vez que os
signos icônicos não têm nada de natural. Para ele, a imagem não se representa
mediante relações de semelhança, mas sim por convenções de tipo gráfico,
que o contexto cultural constrói gradualmente ao seu redor.

Tais modos de entender a imagem partem do pressuposto de que a
interpretação depende da capacidade do indivíduo em atribuir significado àquilo
que se apresenta ao seu olhar. Compartilhando desse entendimento, objetivo,
com o presente texto, verificar as condições e os processos que sustentam as
operações de produção de sentido, acionadas quando se lê uma imagem.

Esse procedimento encontra fundamento nas discussões de Roger
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Chartier, no que diz respeito à preocupação em perceber o modo como em
diferentes Lugarese momentos, uma determinada realidade social é construída,
pensada, dada a ler, ou seja, a necessidade de perceber as classificações,divisões
e delimitações que organizam a apreensão do mundo cultural, os esquemas
intelectuais que levam opresente a adquirir sentido, o outro a tornar-se inteligível,
e o espaço a ser decifrado. 8

A leitura da imagem, fundamentada nesses princípios, é resultante
das representações através das quais os indivíduos e os grupos dão sentido
ao mundo, da leitura que fazem deste, do modo como se operam osprocessos
de produção de sentido. Os sentidos, enfatiza Charrier, podem ser diversamente
apreendidos, manipulados e compreendidos, uma vez que são socialmente
produzidos, numa estrutura social hierarquizada, onde se encontram presentes
as luta pela manutenção do ordenamento social.

Logo, a leitura da imagem requer modos de interpretação, de
atribuição de sentido, de práticas encarnadas em gestos, hábitos, que são
formados a partir da utensilagem mental da qual os indivíduos dispõem. A
interpretação de seu significado não é um registro mecânico de objetos
dispersos, mas sim um processo criativo, resultante das propriedades sensíveis
captadas pela imagem e a natureza cultural e perceptiva do leitor."

Essa leitura se faz por meio de convenções sociais, por todo um
conjunto de normas e regras comuns aos indivíduos, através das quais se
constroem formas de intercâmbio dos conteúdos da realidade. E ela depende
da competência discursiua do receptor, ou melhor, da informação cultural da
qual o mesmo é portador. Por exemplo, quando se olha para uma fotografia
em preto e branco, é possível extrapolar o cromático e interpretar que uma
mancha negra sobre o corpo de um homem que expressa dor, refere-se ao
sangue vertido. A interpretação da imagem, portanto, requer um conjunto
de proposições que e atualizam quando o leitor recorre à sua enciclopédia
cognoscitiva, aciona o conhecimentos e as experiências que tem do mundo através
de informação recebida e acumulada em sua memória. 10

Partilhar de tal compreensão não implica negar que a imagem
possa comportar procedimentos comuns em sua construção, que não
possa haver um rn íni mo de convenção. O trabalho aqui proposto é
precisamente apresentar alguns aspectos presentes na produção da
imagem, que interferem na apropriação e na atribuição de sentidos pelos
leitores. Esses aspe tos são analisados em tipo específico de fotografia,
a fotografia jornalfstica, ou seja, as fotografias informativas, documentais
ou "ilustrativas" produzidas pela imprensa.
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A FOTOGRAFIA NA IMPRENSA

Nas primeiras décadas do século XIX, por meio de um processo
químico, operada pelo princípio da câmara escura, tivemos o advento da
fotografia. Nascida num ambiente cercado pela cientificidade e racionalismo,
a fotografia foi concebida como um registro visual da verdade. Desde então,
tornou-se lugar comum entendê-Ia como um testemunho fidedigno e
transparente do acontecido. Todavia a foto não é a expressão da verdade, e
sim uma impressão de verdade, que se explica em face ao ato mecânico presente
na produção. E é justamente essa capacidade mecânica da câmara que
permite uma extrema manipulação e distorção dos efeitos visuais sobre os
objetos reais, ainda que não necessariamente intencionais.

O emprego da fotografia nos jornais é simultâneo ao advento da
fotografia, mas foi, no início do século XX, que o uso desse recurso acarretou
mudanças no modo de pensar o jornalismo, pois a fotografia adquiriu cada
vez mais significação, e passou a ser definida como uma categoria tão
importante quanto a escrita. O moderno fotojornalismo marcou sua entrada
no cenário noticioso por volta dos anos vinte do século passado, sobretudo
pelo surgimento de máquinas menores, providas de objetivas com
luminosidade, que tornaram as fotografias menos formais e mais vivas. O
valor do espontâneo e o valor noticioso sobrepuseram-se à nitidez e à
reprodutibilidade como convenções profissionais.

_De um jornalismo que no século XIX e nos a1vores do presente século se
centrava no texto impresso, assumindo as fotografias um papel de intrusas,
passou-se, nos anos trinta, ao aproveitamento do seu conteúdo: as fotos eram
mais aproveitadas enquanto informação e adquiriam maiores dimensões nas
páginas. (...) As fotografias começam também a usar-se profusamente. Estes
desenvolvimentos ajudaram a transformar o fotojornalismo de um instrumento
do yellow journalism ou do assunto principal de fearures, num meio privilegiado
para o registo dos acontecimentos públicos. II

Na atualidade, os jornais empregam a fotografia como um
componente essencial da informação. Ela aparece a acompanhar um texto,
quase sempre recebe um título, uma legenda, sua distribuição pelas páginas
do jornal é planejada, de modo a chamar a atenção, dar maior visibilidade à
notícia, e maior veracidade ao assunto enfocado. A leitura desse tipo de
fotografia não pode ser feita isoladamente, mas sempre em conjunção com
os elementos que a acompanham. A análise dessa documentação deve levar
em consideração cada um dos componentes, que, por sua vez, requerem
métodos diferenciados de investigação 12 •
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Uma questão que, de início, se apresenta para o trabalho com a
documentação fotojornalística, remete ao reconhecimento de que o jornal
não é um veículo que narra os fatos de maneira imparcial; ao contrário, ele é
um agente a olhar e registrar o cotidiano social a partir de valores definidos.
Todo jornal tem uma perspectiva que orienta o modo de produzir a notícia, de
veicular a informação, de propagar idéias e valores culturais, de forma que os
fatos registrados não se constituem em verdades, mas sim em construções
humanas, em que há. toda uma subjetividade implícita. Por detrás de toda
noticia registrada, subjaz a "visão de mundo" dos jornalistas e dos proprietários
do jornal, o que implica reconhecer que as reportagens precisam ser avaliadas
como linguagens produtoras de significados em relação à uma situação
contextualizada historicamente. Isso não significa tomar o jornal como fonte
de mentiras e enganos. A fonte jornalística não pode ser classificada como um
documento falso em si, mas sim como uma construção que pretende ser
verdadeira.13 Tal pressuposto implica em perceber como a notícia foi produzida,
quais foram as condições de sua produção, qual a conjuntura em que aconteceu.

Esses passos se fazem necessários sobretudo se levarmos em consideração
que a deontologia da comunicação social insiste na imparcialidade que o
jornalista deve ter ao abordar uma notícia, de modo a expressar sempre a
verdade dos fatos. T~davia há que se reconhecer que a imparcialidade e a
objetividade pretendida pela imprensa é um mito, pois entre um acontecimento
e a versão noticiada há uma série de mediações de todos os envolvidos com a
produção da notícia, do jornalista à direção da empresa. Segundo Rossi,

(...) qualquer jornalista carrega consigo toda uma formação cultural, todo um
background pessoal, eventualmente opiniões muito firmes a respeito do próprio
fato testemunhado (...). É realmente inviável exigir dos jornalistas que deixem
em casa todos esses condicionamentos. 14

Ao privilegiar a fonte jornalística como elemento de investigação, não
se pode deixar de considerar a função pedagógica de que a imprensa, muitas
vezes, acaba por ser portadora pois, além de ser um meio de entretenimento e
de publicidade, é também veículo de discurso social, portador de opiniões e
idéias. Por isso mesmo, é um veículo do "saber" sobre o meio social. Ao ser
também veículo de expansão de idéias, o jornal encontra-se modalizado por
diversas estruturas discursivas, entre elas, as de "fazer crer", o que constitui
a base da persuasão. Além disso, o periódico representa e transmite escala
de valores e modelos de comportamento sociais, morais, políticos, etc., pelo
que também se pode caracterizar como um discurso sobre o "saberjàzer".15

Logo, o jornal deve ser analisado como veículo de comunicação
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social, portador de estratégias comunicativas e persuasivas, que se manifestam
através da articulação textolimagem. Assim, as fotografias que acompanham
as reportagens não são meramente ilustrativas, mas sim narrativas que clamam
pela eficácia do convencimento.l''

Num sentido geral, pode-se dizer que o fotojornalismo é uma
atividade de produção de fotografias informativas, documentais ou
"ilustrativas" para a imprensa ou outros projetos editoriais ligados à produção
de informação. A atividade caracteriza-se mais pela finalidade, pela intenção,
e não tanto pelo produto, pois este tanto pode ser spot news (fotografias
únicas que condensam a representação de um acontecimento e seu
significado) quanto um fotodocumento, um produto mais elaborado e
planejado, ou ainda feature photos (fotografias de situações peculiares
encontradas pelos fotógrafos nas suas andanças). Assim, em sentido Lato,
pode-se designar como fotojornalismo a produção de fotografias documentais
e ilustrativas que se publicam na imprensa. 17

É importante ter em conta que o conteúdo desse tipo de foto nunca
é explícito, mas sim latente, conceitual e problemático e só pode ser
interpretado por unidades culturais que estão fora da imagem e que pertencem
ao contexto ou visão de mundo do leitor: conhecimento, memória, escala de
valores, posição social, etc. Desse modo, a foto de imprensa apresenta-se
como uma enciclopédia onde leitores diversos podem buscar significados diversos,
de acordo com seus interesses. /8

Uma vez que, na maioria das vezes, a fotografia vem sempre
acompanhada de um texto, este acaba por influir na percepção, leitura e
compreensão da imagem fotográfica. Não obstante, assevera Vilches, a foto
jornalística, como um texto icônico, pode ser visível e legível, adequada e
compreensível sem a necessidade de uma 'legenda' ou de um texto que a
acompanhe. A legenda que a complementa, acrescenta esse autor, não é tão
inocente.

_La conexión entre texto escrito y fotografia es mas compleja que Ia de una
simpie funcionalidad comunicativa y se relaciona com Ias competencias tanto
icónicas como verbales que, en un caso el redactor y en outro ellector, ponen
en juego a través del diario.19

Há que se considerar que nem sempre texto e imagem encontram-
se em conciliação, pois pode haver, como já mencionou Umberto Eco,
uma decodificação aberrante, que ocorre quando o texto gera uma leitura
contraditória da imagem.

O texto escrito, sobretudo a legenda que acompanha a foto, torna-
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se um potente meio de influência de nosso pensamento e nossa conduta
como leitor da imagem. Isso não significa, de modo algum, que a foto possua
uma leitura mais ou menos 'simples' do que o texto escrito, e sim que ela
tem uma estrutura tão complexa quanto o escrito, pois ambos são produtos
de transformações discursivas e são elementos textuais que se apóiam em
processos cognitivos do leitor. Assim, ler uma foto além do que a legenda
sugere, implica em olhar para a superfície da fotografia, relacionar as cores,
o formato, a disposição na página do jornal, perceber a perspectiva de
profundidade, identificar gestos, movimentos etc., operações que se fazem
num aprendizado, que variam conforme a "idade e a cultura do leitor.

Não se pode deixar de reconhecer que esse tipo de foto é um
produto determinado pelas propriedades técnicas (da câmara, do
processo de revelação, da disposição na página) e pelas leis de percepção
visual. Há, assim, uma série de operações que a fotografia jornalística
sofre a fim de se converter em instrumento de persuasão ou de sedução.
Essas operações consistem basicamente em manipulações realizadas sobre
o suporte material da foto e do periódico, a sua disposição na página, o
conteúdo e o referencial fotografado, a existência ou veracidade do objeto
ou acontecimento fotografado, além dos procedimentos de supressão,
adição, substituição e troca presentes na imagem fotografada.

A complexidade de fenômenos perceptíveis desmente a aparente
neutralidade e simetria nas fotos e constitui o jogo dos recursos visuais
que precisam ser melhor compreendidos, de modo a perceber os códigos
de composição. Estes se expressam na assimetria do motivo, no
enquadramento daquilo que o fotojornalista entendeu como significativo
na cena, na manutenção de uma composição simples, na escolha de um
único centro de interesse em cada enquadramento, na não inclusão de
espaços mortos entre os sujeitos eventualmente representados na fotografia,
na exclusão de detalhes externos ao centro de interesse, na inclusão de
algum espaço antes do motivo, na correção do efeito de inclinação, na
captação do motivo sem que o plano de fundo nele interfira, no
preenchimento do enquadramento, na "agressividade" visual do close, etc,

Importa, pois, perceber algumas propriedades da fabricação
dessas fotografias, como também a forma como são usadas e consumidas.

LEITURAS DA FOTOGRAFIA ]ORNALfSTICA: A PERCEPÇÃO VISUAL

A estruturação visual da mensagem fotojornalística organiza-se em
consonância com um modelo de produção de conteúdos que influi diretamente
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em sua leitura e compreensão e que remete às leis de percepção visual, à
Teoria de Gesralr. De acordo com a mesma, a percepção não é global e se faz
dentro de um contexto determinado. A percepção é um jogo recíproco entre
a superfície da fotografia e as condições que dominam o sistema nervoso do
observador, de modo que a leitura da imagem é feita de acordo com o
sentido da trajetória dos olhos. No sistema ocidental de leitura, fazemos um
jogo visual da esquerda à direita, pois aprendemos a ler nesta direção, segundo
nossos hábitos culturais. Daí depreende-se que na leitura de uma foto, os
componentes situados no campo esquerdo tendem a chamar a atenção do
observador, enquanto os objetos à direita não são tão percebidos de imediato.
A percepção depende tanto da fisiologia humana quanto da cultura.P

Ainda nesse sentido, toda fotografia é um recorte de nosso meio
espacial; que não se limita ao campo visual que vemos, mas que encerra
uma experiência que transcende o imediato, para colocar-se no campo da
imaginação. Isso pode ser constatado quando percebemos os objetos em
relação com os outros que se distribuem na imagem e os dispomos em
diferentes perspectivas de proximidade, de distância, de profundidade, pois
todo objeto visual é percebido sobre um fundo que atua sobre o primeiro
como um contexto espacial. O fundo é o espaço onde as figuras se manifestam,
graças ao qual essas se podem organizar e formar uma unidade. Percebemos
um objeto em relação a outro ao mesmo tempo em que percebemos,
agrupamos ou dispersamos os espaços entre eles. Quanto mais perto estão
os objetos, mais tendem a ser atraídos por nosso olhar. Logo, o fundo é o
elemento que decide definitivamente que tipo de significação se deve atribuir
às figuras. E ele não é neutro nem vazio, pelo contrário, ele pode fazer
submergir ou camuflar um objeto ou ainda vir a realçã-lo. As relações figura/
fundo não são estáticas, mas sim dinâmicas e dependem do contexto que as
vincula. Não estão separadas, mas organizadas como um mosaico e se
transformam em relação com a percepção. São determinadas pelo entorno
cultural. Isso quer dizer que a organização perspectiva de uma pessoa depende
tanto do fator educação, quanto do modo como a pessoa adquire informação
e resolve os problemas do significado que há de dar aos dados sensoriais."

Outro componente da percepção visual que interfere na leitura da
imagem é a perspectiva adotada pelo fotógrafo, bem como a concentração
ou distensão das linhas que proporcionam sentidos diferenciados: se a foto
for tirada de cima para baixo, os sujeitos ou objetos focalizados parecerão
tendencialmente diminuídos; ao contrário, se a foto for feita de baixo para
cima, a sua importância tenderá a parecer maior. Nesse mesmo campo, a
foto de uma pessoa ou de um objeto, em um local em que as linhas geram
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idéia de concentração, levará, eventualmente, a parecer-se mais constrangida,
ao passo que se a fotografia for feita num espaço em que as linhas sugiram
distensão (como numa esquina), ela poderá parecer mais "livre".

O enfoque igualmente é o que se relaciona com a percepção visual e
que pode ser diferenciado em dois aspectos: primeiro, quando se refere à escala
dos planos que informam sobre o tamanho e a distância dos objetos fotografado ;
e segundo, com ângulos que se referem à inclinação dos objetos no interior de
um marco, que pode ser frontal ao objeto, abaixo em ângulo de 45°, acima em
ângulo de 4SO,acima em ângulo deo90°, ou abaixo em ângulo de 90°. O ângulo
da tomada da foto, bem como a objetiva utilizada pelo fotógrafo, são
determinanre na imagem obtida, pois vêm reforçar ou contradizer a impressão
de realidade do objeto fotografado. Conforme a objetiva, pode se empregar
maior ou menor profundidade de campo. Há casos em que o fundo fica tão
nítido quanto aquilo que se apresenta em primeiro plano - a ilusão da
profundidade parece aproximar os objetos da visão natural."

Outro aspecto que interfere na significação que atribuímos à foto
está ligado à exploração das relações de semelhança e contraste que
estabelecemos entre outras imagens já conhecidas. A semelhança, já dizia
Aristóteles, é uma condição da memória que enlaça o passado e o presente.
As relações de semelhança que instituímos tanto no espaço como no tempo
são fontes de nosso conhecimento. A forma, a luminosidade, a cor, a
velocidade, a orientação e a disposição espacial são elementos perceptivos
que nos ajudam a estabelecer semelhanças.

Toda emelhança se estabelece pelo princípio da coerência. Ao olharmos
uma foto, ativamos nosso processo de semelhança e buscamos a harmonia até
mesmo para explicar as discordâncias ali presentes. Quando nos defrontarmos
com novas imagens, selecionamos em nossa memória uma estrutura perceptiva
e uma cena visual que se adapte à imagem, ou fazemos com que ela se adapte à
nossa estrutura perccptiva para que seja compreendida. A atividade de semelhança
requer, por sua vez, a existência de seu oposto, o contraste. O princípio do
contraste manife (a-se pela discriminação que o leitor percebe em relação ao
objeto e que o leva a atribuir determinado sentido à imagem."

Quando olhamos para uma imagem, não percebemos somente sua
estrutura visual, também a interpretamos. A imagem que se oferece para
leitura é uma forma de texto, cuja estrutura articula-se com elementos básicos
como o contraste, a cor, o volume das figuras e o espaço que as envolve.

Na imagem fotojornalística em preto e branco, há três tipos de
contrastes, o branco e preto em tons fortes, as matizes de cinza e a quase
ausência de contraste com a predominância do branco. A cor enfatiza o

213



contraste necessário para estabelecer formas de leitura. A utilização de cores
e a iluminação da imagem fotográfica levam a associações, muitas vezes,
obviamente induzidas, por exemplo: o vermelho quando associado ao sangue,
uma concentração maior de luz nessa mesma cor associada ao fogo, o azul
que remete ao céu, e o verde às folhas, um tom cinza no céu que pode ser
lido como um sinal de tempestade. Um dado a ser considerado é que a
interpretação das cores, bem como da iluminação é cultural, pois o negro
não é a cor do luto para todas as culturas, assim como o branco não é
sinônimo da pureza.ê'' __

Percebe-se, assim, que a produção da fotografia jornalística engloba
tanto o conteúdo contemplado quanto a forma pela qual esse conteúdo é
apresentado. A estrutura técnica (grão, contraste, nitidez, tonalidade, texturas,
suporte de impressão, luz, relações fundo-forma, etc), a organização dos
objetos e sujeitos representados, no espaço fotográfico, os planos e as
angulações são componentes da fotografia que levam o leitor a atribuir
determinado significado à foto veiculada pelo jornal.

Há ainda que se considerar que o jornal é um todo indivisível e que
cada página está relacionada com as demais, e que a leitura do periódico é
feita em saltos, cheia de vazios, de intervalos entre uma reportagem e outra,
entre uma imagem e outra, entre uma percepção e outra, e todos esses saltos
produzem o sentido e o significado do jornal.ê?

A questão remete a discussão para outro aspecto na composição da
imagem fotojornalística e que se implicam em entender que a leitura do
jornal é determinada por certos modelos produtivos que se traduzem em
normas de paginação. Ao olharmos um periódico, percebemos que o espaço
destinado à fotografia é bastante reduzido se comparado com o espaço que
o texto escrito ocupa e com o espaço total da página. Percebemos também
que há zonas privilegiadas para a disposição da foto na página, e que a
distribuição destas segue o movimento da esquerda para a direita, ou o
sentido da trajetória dos olhos, no nosso sistema de leitura. Desse modo, a
foto ocupa preferencialmente as páginas ímpares e, dentro dessas, o lado
direito do eixo superior. As zonas menos privilegiadas para a disposição das
fotos situam-se no centro inferior.

A leitura da foto requer conhecimentos acerca do tratamento que o
jornal lhe dá e que influi diretamente na organização de seus conteúdos. Há
todo um conjunto de operações que se fazem sobre a imagem a fim de
convertê-Ia em instrumento de persuasão e sedução. Esses procedimentos
acham-se presentes na foto jornalística desde o momento da captação da
imagem até a leitura pelo consumidor e englobam operações que se processam
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tanto no campo da expressão quanto do conteúdo.
Nesse sentido, a leitura da foto acaba por ser determinada tanto

pelas leis de percepção visual, quanto pelas propriedades técnicas de
composição da fotografia jornalística. Daí a importância de se atentar para
as operações realizadas sobre o suporte material da foto e do jornal, sobre a
disposição da foto na página, sobre o conteúdo fotografado e sobre a existência
ou veracidade do objeto fotografado.

A COMPOSIÇÃO DA FOTOGRAFIA ]ORNALfSTlCA

A imagem é um conjunto de signos instáveis, de modo que não há
uma hierarquia entre os elementos que entram na composição da mesma.
Esses elementos não são fixos nem nunca estão isolados, mas formam um
todo coerente. Assim, por mais realista que uma foto pretenda ser, existem
discrepâncias entre a aparência da realidade e a aparência das fotos, pois o
que vemos, na foto, é uma versão, não o real. Ao mesmo tempo não se pode
ignorar o fato de que a fotografia jornalística possa ser construída como
total ficção, pois sua produção pode compreender processos de supressão,
acréscimo de pessoas ou de objetos. A leitura e os significados atribuídos a
ela originam-se de vastos campos semânticos, que obedecem à capacidade
de percepção, à cultura do leitor.

Esses significados dependem do modo como é interpretada, como
é vista a organização das formas, das cores, do espaço. A leitura e a
interpretação da foto acionam a enciclopédia cognoscitiva do leitor,
armazenada na memória, de forma que se possam identificar personagens,
objetos etc. O leitor precisa ser capaz de reconhecer, interpretar e
compreender os espaços, os objetos, as personagens e os tempos que se
distribuem no campo fotografado. Por isso, é necessário que tenha algumas
habilidades, que execute uma série de atos de leitura para que possa
compreender o significado global da foto. Esses atos correspondem às
competências semânticas que ele deve possuir perante a foto, quais sejam:

a) Competência iconográfica: reconhecer a redundância de cerras formas
visuais para permitir a sua detecção, identificação e interpretação, o
reconhecimento das figuras humanas e da paisagem;
b) Competência narrativa: estabelecer seqüências narrativas entre os diversos
elementos das foros, amparado em experiências visuais anteriores, de modo a
identificar os assuntos e os personagens e perceber que a foro narra ações
desempenhadas ou sofridas pelos personagens.
c) Competência estética: basear-se em experiências simbólicas e estéticas
para atribuir determinado sentido à foto;
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d) Comperência enciclopédica: recorrer à sua memória culrural para identificar
e relacionar a foro com outras informações que possua sobre a siruação
representada, os sujeiros, os objeros, o contexro, o faro histórico, erc.;
e) Com~erência linguísrico-comunicativa: traduzir a imagem ao código verbal,
para atribuir à mesma uma proposição do tipo "foro de um deputado no
Congresso", confrontando-a, ou não, com o rexro que lhe esreja associado;
f) Competência modal: baseando-se na sua competência espaço-tempo
mrerprerar a foro como representação de espaços e de rempos: o espaço e
tempo da obrenção, o espaço da representação (a foro em si), o espaço da
difusão e o espaço e rempo da leitura."

Como o periódico parte do princípio do convencimento do leitor
acerca da veracidade da notícia apresentada, para que a foto produza os sentidos
desejados pela reportagem, é necessário que se empreguem determinadas normas
para o tratamento da imagem e sua paginação ou, conforme Vilches, recorrer
aos códigos de organização do conteúdo fotográfico. Esses tratamentos expressam-
se nos códigos. ópti~os, ou no emprego de lentes para a produção da fotografia,
bem como na i1ummação utilizada; pois a iluminação, artificial ou não, interfere
na composi~o d~ imagem. Não nos é desconhecido que uma luz oblíqua pode
par~cer lummosldade do céu da manhã, da tarde ou do inverno; que a luz
zenI~a1 pode dar as impressões do verão, ou ainda que uma luz difusa, em
oposição ~ luz violenta orientada, torna menos reais as representações visuais e
atenua as referências espaciais, dá a impressão de relevo, suaviza as cores,
bloqueia as referências temporais."

Ainda no tocante à organização do conteúdo, verifica-se a
preo~upação quanto ao tratamento dado à imagem, à adaptação para sua
publicação, ou às alterações que aumentam ou suprimem aspectos da foto,
alteram o contraste, a iluminação, a compaginação, que determina o lugar
que a. foto ocupa na página, bem como a relação desta com o texto, interferem
na leitura da fotografia jornalística.

H~ também que se atentar para as operações de retórica, as manipulações
que se realizam sobre o suporte material da foto e do periódico. Verificar a
supressão de um componente da imagem fotografàda, a adição e/ou a substitui~o
de p:mes de um objeto ou sujeito por outro, a comutação em que se produz um
desvio em relação ao modelo ideal de personagem e/ou objeto que o leitor
conser:ra ~a memória, e lhe permite passar de mera informação ao jogo
cornurucanvo baseado nas transformações da linguagem icônica.

. ~crescentem-se também as associações conotativas que o
fotoJorn~lsmo emprega para 'melhorar' a foto, operações de reestrururação
do material dado, que intervêm sobre as mesmas para conseguir um cerro

216

atrativo informativo. Operações que empregam a comparação, o paralelismo
estabelecido entre imagens que têm algum ponto em comum; a antítese, ou
a contraposição de duas imagens; a metáfora que corresponde à substituição
da imagem ou parte dela por outra, baseada no principio da semelhança; a
metonímia ou a relação de contigüidade ou aproximação, a partir da qual se
transferem propriedades de um elemento a outro; a ironia, quando se emprega
uma imagem para mostrar o contrário; a interpretação ou inferência surge
da relação entre a imagem e o contexto e, finalmente, a repetição ou
enumeração de uma imagem para enfatizar o sentido.

Com os recursos possibilitados pelo emprego da computação gráfica,
ocorreu uma ampliação nas possibilidades de intervenção na imagem
fotografada, que favoreceu reenquadrar, escurecer, clarear ou retocar as fotos.

fu novas recnologias de manipulação de imagem porenciam a ficção forográfica
a níveis nunca anres alcançados, alrerando, por exemplo, as cores do cabelo,
da roupa, dos olhos e da pele, alterar penteados, apagar objeros e/ou palavras
e material gráfico neles inscritas, colocar frente a frente pessoas que nunca se
viram, inserir pessoas em ambientes diferentes, entre várias outras operações.
A foro digital não deixa, porém, de ser um espaço a explorar 00 que roca à
intervenção subjeriva e produção de sentidos no jornalismo."

Desta feita, constatamos que o fotojornalismo não é simplesmente
a produção de fotos para a imprensa, mas a criação de fotos com uma
finalidade. Não é de forma alguma um reflexo do acontecimento, ao contrário,
é um artefato construído por força de interesses pessoais, sociais, econômicos,
culturais e tecnológicos. Portanto as tarefas do pesquisador que toma o
forojornalismo como fonte, são complexas e múltiplas, e requerem
conhecimento de metodologias de produção e decifração, de uma análise
que possa dar conta de toda sua complexidade.

Compreender adecuadamente una forografia (... ) no es sólo reromar Ias
significaciones que ella proclama, es dicer, en cierra medida, Ias intenciones
explícitas de su auror, es rambién decifrar el suplemento de significación que
ella evidencia en tanro que participa deI simbolismo de una época, de una
clase o de un grupo artísrico."

Como lembra Gombrich, ao se tratar de imagens, o importante é
abrir os olhos. No caso da fotografia jornalística, um olhar mais atento pode
ajudar a perceber as alterações processadas, a refletir sobre o processo de
produção e a não aceitar tais imagens como representações válidas da realidade.
Esta questão é cada vez mais necessária, sobretudo nesse momento em que se
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ampliam as possibilidades da manipulação e geração computacional de imagens,
com tecnologias que podem vir a afetar nossa percepção do mundo, os processos
de geração de sentidos e de construção social da realidade.
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