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APRESENTAÇÃO 

Olá! 

Nossa conversa, nesse encontro, é sobre jornalismo fotográfico ou 
fotojornalismo. 

Separamos alguns trabalhos e algumas informações básicas sobre o tema. 
Também teremos a breve exposição de três profissionais. 

Vamos dividir com vocês o que aprendemos em nossas pesquisas e 
esperamos que gostem. 

Venham conferir! 

 

POWERPOINT 

Slides 

Fotojornalismo: olhares sobre o mundo 

 

Primeiramente, uma curiosidade.  

A fotografia surge em 1839. Seus criadores foram os franceses Joseph 
Nicéphore Niépce (1765-1833) e Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851). 

O nome do processo ficou conhecido, na época, por daguerreotipo, por ter sido 
Daguerre quem finalizou o trabalho de Niépce após a morte. 

 

(Louis Jacques Mandé Daguerre e o daguerreotipo) 
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Indicamos que visitem o site https://photoarts.com.br/magazine/quem-e-
louis-jacques-mande-daguerre/  sobre o tópico que constam nas 
referências, e confiram. As imagens não são liberadas para reprodução. 

 

O que é fotojornalismo? 

Fotojornalismo é um setor da fotografia voltado para, por meio de imagens, o 
registro de situações sociais ligadas a notícias, eventos, manifestações 
culturais, enfim, é a fotografia sendo um texto não verbal jornalístico. 

 

Qual objetivo do fotojornalismo? 

A intenção é fazer da fotografia uma informação precisa e clara, a fim de 
comunicar e comprovar, pelas imagens, o que foi captado pelas lentes. Logo, 
estar em total sintonia com o objetivo do Jornalismo: informar e comunicar. 

 

Quando e como surgiu o fotojornalismo? 

Em 4 de março de 1880, o jornal Daily Graphic, de Nova Iorque, fez a primeira 
publicação de uma fotografia com a proposta de imagem ser informação. 

  
A Scene in Shantytown (Uma Cena na Favela), de Stephen Henry Horgan 
(1854-1941), mostra um lado da cidade que não reflete a proposta de avanço e 
progresso que se queria sustentar e provocou um “choque” na população que 
apenas via o lado urbano bonito e arrumado. Horgan também foi o criador do 
processo de meio-tom em fotografia, ou seja, uma imagem que mostra as 
gradações da imagem produzindo um efeito de pontos pretos rodeados de 
pontos brancos. 

Entretanto, A palavra “fotojornalismo” surgiu somente nas primeiras décadas do 
século XX, após o surgimento dessa prática de jornalismo, tendo no avanço de 
revistas ilustradas seu aliado. 

 

https://photoarts.com.br/magazine/quem-e-louis-jacques-mande-daguerre/
https://photoarts.com.br/magazine/quem-e-louis-jacques-mande-daguerre/


3 

 

Quais as qualidades de um fotojornalista? 

Ser atento e sensível ao que está acontecendo, além de conhecer e aplicar 
bem as técnicas de fotografia para captar exatamente o que vê e quer que os 
outros vejam através das fotos. 

Desenvolver “visão periférica”: notar o que não é o foco principal na cena, no 
entanto, é igualmente importante para a situação. Serão essa “forma de 
fotografar”, a escolha do “ângulo de visão” e o “enquadramento” que definirão o 
que o fotógrafo deseja mostrar. 

 

Quais as diretrizes que guiam o fotojornalista? 

Informação significativa, sensibilidade, ÉTICA, originalidade. 

 

Quais são os gêneros do fotojornalismo? 

Os gêneros são variados, porém, há uns mais conhecidos. 

A fotonotícia, por exemplo, é a foto que possui carga alta de teor informativo. 

 

Indicamos a foto da notícia de 12 de novembro de 2020, “Boas Notícias: 
Covid-19”, do jornal Diário do Rio Claro, da cidade homônima, situada no 
interior de São Paulo. Mas o professor pode usar a que achar melhor. 

 

Na oficina “A Notícia”, nos deparamos com um exemplo de outro gênero, a 
fotossequência. A foto agrupava imagens de pai e filha fantasiados na 
Espanha, indo jogar lixo fora.  

Notamos uma ordenação coerente apesar da cena ser apresentada com 
cortes. 

Indicamos que visitem o site referente a foto nas referências ou utilize 
outra foto. As imagens não são liberadas para reprodução. 

Também existe a fotorreportagem: um conjunto de fotografias que compõe uma 
narrativa ou uma reunião de imagens para apresentar um tema, como o ensaio 
fotográfico. 

Indicamos que visitem o site referente  foto nas referências ou utilize 
outra foto. As imagens não são liberadas para reprodução. 

 

O exemplo presente na reportagem “Justiça com as próprias mãos”, escrita por 
Lucas Catanho para o jornal ACidadeON, cria uma sequência de acordo com 
os fatos apurados para a reportagem. 
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LEGENDA DA REPORTAGEM: Após suposta tentativa de furto de bicicleta em São Bernardo, 
adolescente tem a frase 'Eu sou ladrão e vacilão' tatuada na testa (Foto: Reprodução) 

Indicamos que visitem o site referente à foto nas referências ou utilize 
outra foto. As imagens não são liberadas para reprodução. 

LEGENDA DA REPORTAGEM: O adolescente Jonathan Bidoia Neres, 12 anos, foi morto pelo 
pai, Jurandir Ferreira Neres, de 49 anos, a golpes de ferro (Foto: Weber Sian / A Cidade – 06 
nov. 2014) 

 

Indicamos o vídeo “Reportagem e Fotorreportagem – Língua Portuguesa 
– 8º ano – Ensino Fundamental” 
(https://www.youtube.com/watch?v=jYUg7lqWEpM), porém o professor 
pode ficar à vontade para escolher outro.  

 

As fotos ilustrativas também são usadas para contribuir dando ênfase ao que 
o texto jornalístico apresenta. 

Indicamos que visitem o site referente à foto nas referências ou utilize 
outra foto. As imagens não são liberadas para reprodução. 

 

As features (recursos) são fotografias que estão em primeiro plano, logo, 
podem dispensar o texto. São repletas de sentidos e não são usadas como 
suportes para um texto. 

 
O retrato pode ser uma “ foto de oportunidade” (as pessoas pousam para foto) 
ou “features”. É um gênero muito presente no fotojornalismo e está associado a 
personalidades reconhecidas socialmente.  

Aproveitando esse gênero, vamos apresentar retratos de fotógrafos e suas 
obras. 

Pierre Verger 

Indicamos que visitem o site referente à foto nas referências ou utilize 
outra foto. As imagens não são liberadas para reprodução. 

O francês Pierre Edouard Leopold Verger (1902-1996) viajou pelo mundo 
registrando pessoas como ícones máximos de culturas diversa.  

https://www.youtube.com/watch?v=jYUg7lqWEpM
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No Brasil, fixou residência na cidade de Salvador e tornou-se babalaô 
(sacerdote dedicado ao culto de Ifá, ou seja, a consulta ao Ifá para acessar 
passado, presente e futuro), recebendo o título de Fatumbi, "nascido de novo 
graças ao Ifá", e fez da cultura africana e afro-brasileira temas de seus estudos 
fotográficos/etnológicos. 

Indicamos que visitem o site referente às foto de Verger nas referências 
ou utilize outra foto. As imagens não são liberadas para reprodução. 

 

Se ficou interessado pelo trabalho de Verger, assista aos vídeos “Palestra 
sobre Pierre Verger | Todos iguais, todos diferentes?”, em 
https://www.youtube.com/watch?v=UaT5E6me_Kw e “Caminhos da 
Reportagem | A Bahia de Verger”, em 
https://www.youtube.com/watch?v=PqknOGtjx3E  

Também indicamos o documentário “Pierre Fatumbi Verger: Mensageiro entre 
dois mundos”, dirigido por Lula Buarque de Hollanda, conta com Gilberto Gil 
guiando o espectador pela vida e pela obra do francês. Foi lançado em 1998, 
dois anos após o falecimento do fotógrafo. 

 

Sebastião Salgado 

Indicamos que visitem o site referente a foto de Sebastião Salgado nas 
referências ou utilize outra foto. As imagens não são liberadas para 
reprodução. 

Sebastião Ribeiro nasceu em 1944 na cidade de Aimorés em Minas Gerais e 
desenvolve um estilo fotográfico documental com base no preto e branco. Seu 
projeto atual, sobre a Amazônia com exposição prevista para abril de 2021. 

Muitas de suas fotos foram publicadas em livros. Trouxemos algumas de 
Trabalhos, de 1993. 

O tema do livro gira em torno das relações de produção do trabalho em vários 
continentes. 

  Indicamos que visitem o site referente a foto nas referências ou utilize 
outra foto. As imagens não são liberadas para reprodução. 

Curioso sobre o fotógrafo? Assista a uma entrevista com ele, “Roda Viva | 
Sebastião Salgado | 27/04/2020”, acessando 
https://www.youtube.com/watch?v=HAMZQZCYqiU 

Bruno Itan 

Indicamos que visitem o site referente à foto de Bruno Itan nas 
referências ou utilize outra foto. As imagens não são liberadas para 
reprodução. 

https://www.youtube.com/watch?v=UaT5E6me_Kw
https://www.youtube.com/watch?v=PqknOGtjx3E
https://www.youtube.com/watch?v=HAMZQZCYqiU
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Pernambucano de Recife, o fotografo Bruno Itan mora no Complexo do Alemão 
e, desde 2008, entrou no universo da fotografia. É fundador do projeto ''Olhar 
Complexo'', voltado para formação de crianças e jovens como fotógrafos. 

A temática que guia sua obra é a simplicidade e a vida na favela. 

 

Indicamos que visitem o site referente a foto nas referências ou utilize 
outra foto. As imagens não são liberadas para reprodução. 

Se você ficou interessado, siga o fotógrafo no Instagram: @brunoitan e/ou 
@olharcomplexo 

Esse olhar do Rio merece ser conferido. 

 

Fotodocumentarismo é o mesmo que fotojornalismo? 

Não, porque o fotodocumentarismo vai além de o registro de uma situação 
pontual para informar, ele é a execução de um projeto fotográfico em torno de 
uma situação que se torna o tema da pesquisa. 

 

O que é comum ao fotodocumentarismo e ao fotojornalismo? 

O fotografo tem como objetivo primeiro chamar atenção para a realidade que o 
rodeia e, consequentemente, com sua fotografia, propor uma reflexão sobre o 
mundo e suas muitas situações e condições, buscando registrar eventos e 
acontecimentos. 

 

Quer conhecer outros fotógrafos importantes no cenário da fotografia? 

Acesse  

“Os melhores fotógrafos de todos os tempos!” em 
https://blog.emania.com.br/melhores-fotografos-de-todos-os-tempos/ 

“Os 20 artistas fotográficos que você precisa conhecer” em 
https://www.superprof.com.br/blog/top-dos-melhores-fotografos/  

“40 Fotógrafos Brasileiros que Você Precisa Conhecer” em 
https://www.canva.com/pt_br/aprenda/40-fotografos-brasileiros-voce-precisa-
conhecer/ 

 

Participação especial em nossa oficina de 12 de abril: Fernanda Garcia 
Camargo, mãe do estudante Lívio Garcia. Ela nos trouxe uma 
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contribuição riquíssima e compartilhou conosco a obra do fotografo João 
Roberto Ripper. 

Seguem sites em que você pode encontrar obras dele, de outros fotógrafos e 
também dos integrantes do projeto que ele desenvolve. 

IMAGENS HUMAMANS. J.R. Ripper e Ana Mendes. Disponível em: 
<http://www.imagenshumanas.com.br/> Acesso em: 12 abr. 2021. 

RIPPER, João Roberto (Org.). Imagens do povo. Disponível em: 
<http://www.imagensdopovo.org.br/wp-
content/uploads/2019/12/PORTF%C3%93LIO-IMAGENS-DO-POVO.pdf>. 
Acesso em: 12 abr. 2021. 

IMAGENS DO POVO. Disponível em:< 
https://www.instagram.com/imagensdopovooficial/>. Acesso em: 12 abr. 2021. 

 

Esperamos que tenham gostado da breve apresentação sobre fotojornalismo e 
que queiram pesquisar mais sobre o tema. 

Até breve! 

 

FÓRUM 

Vamos fotografar? 

Se sentiram motivados a fotografar o nosso cotidiano, a nossa sociedade, a 
nossa cultura? 

Comentem aqui o que te interessa fotografar e, SE ESTIVER SEGURO E 
PROTEGIDO P – porque o isolamento não acabou e é preciso permanecer em 
casa –, faça fotos do que considerar importante registrar, do que traz 
informações sobre o mundo em que estamos vivendo. 

Vale fotografas da janela, do portão de casa, da sua casa. 

O tema nós temos: vivendo e existindo durante a pandemia de Covid-19. 

Fiquem bem! 

Equipe Jornal Nossa Voz 
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