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Resumo: o presente artigo propõe analisar as imagens sobre o Brasil que aparecem no site 

www.boston.com/bigpicture, sob um viés crítico do entendimento de imagens 

fotojornalísticas contemporâneas, de modo a promover um debate sobre a disseminação de 

ideologias e de representações sociais nos meios de comunicação. Pretende-se discutir 

também a questão da credibilidade na fotografia através do entendimento de que ela 

participa da esfera cultural e social. Culminando num estudo mais aprofundado sobre a 

retórica visual e a noção do imaginário. 

Palavras-chave: Fotojornalismo. Imagens do Brasil. Site boston.com/bigpicture. 

Representação Social. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Para Thompson (1995) no mundo atual a quantidade de formas simbólicas desempenham 

um papel fundamental na sociedade e principalmente na representação social. Para o sociólogo, 

existe um marco referencial que ele chama de midiação da cultura moderna, que é o processo por 

qual as formas simbólicas são transmitidas pelos meios de comunicação, por uma rede de relações 

institucionais e são recebidas pelos indivíduos cotidianamente. 

                                                           
1 Texto original, como recebido pela coordenação do Interprogramas. 
2 Mestranda em Comunicação na Faculdade Cásper Líbero, pós-graduanda em Fotografia na UEL e 
integrante do grupo de pesquisa em Comunicação e Cultura Visual da Faculdade Cásper Líbero. Email: 
annaleticia@gmail.com 
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 As formas simbólicas possuem uma característica muito importante: elas são acessíveis a 

receptores de diferentes partes do mundo produzindo novos tipos de visibilidades. O mundo se 

tornou testemunha de todos os tipos de acontecimentos e as formas simbólicas acabam atingindo 

pessoas que possuem poucas características em comum, mas que compartilham a acessibilidade 

global. 

 No mundo atual, onde muitas dessas representações partem da virtualidade da Internet, 

ocorrem fenômenos relacionados à convenção das outras culturas e pessoas. Estamos cercados por 

ideias e imagens que nos atingem sem que percebamos a carga ideológica que elas carregam e, 

portanto, acabamos formando um modelo que é partilhado durante nossas relações sociais.  

 

Assim, nós passamos a afirmar que a terra é redonda, associamos 
comunismo com a cor vermelha, inflação com o descréscimo do valor do 
dinheiro. Mesmo quando uma pessoa ou objeto não se adequam 
exatamente ao modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma, 
entrar em determinada categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos 
outros, sob pena de não ser compreendido, nem decodificado. 
(MOSCOVICI, 2010:34) 

  

 Sendo assim, a ideologia tem o poder de propiciar novos modos de ver as formas 

simbólicas dentro de um contexto onde existe uma esfera pública e onde os debates e as 

interpretações sociais se relacionam com a legitimação do poder. O que para Moscovici (2010), se 

refere à nossa tendência de pensar o mundo de modo semelhante, já que estamos inseridos num 

quadro social. Através dos meios técnicos nunca estamos diante de uma informação completamente 

isenta de distorções, que fazem com que estas informações sejam representações advindas de 

olhares subjetivos. 

 As formas simbólicas são apresentadas de forma rotineira através dos meios de 

comunicação e constituem um fenômeno social conhecido como transmissão cultural. De tal modo 

que elas já estão inseridas num processo de exploração comercial onde os indivíduos estão dentro 

de relações hierárquicas de poder e possuem “diferentes graus de controle sobre o processo de 

transmissão cultural” (THOMPSON, 1995:224). Os bens que são produzidos geralmente não 

compartilham o mesmo lugar da produção e transmissão e, por isso, eles são mediados para os 

receptores. Estes, por sua vez, são responsáveis por grande parte da formação de sentido e utilização 

das formas simbólicas nas suas relações cotidianas. 
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 Thompson, a partir do estudo da recepção, repensa a ideologia na era da comunicação de 

massa. A ideologia muitas vezes foi associada às transformações ocorridas com o surgimento das 

sociedades industriais, porém, é importante percebê-la também nas formas simbólicas e como elas 

transitam pelo mundo globalizado e como obedecem às relações de poder. Para Moscovici, as 

representações não são criadas individualmente, elas partem dos meios de comunicação e das 

relações interpessoais, fazendo com que nesse processo surjam novas representações. Pode-se 

perceber que “a representação que temos de algo não está relacionada à nossa maneira de pensar” 

(MOSCOVICI, 2010: 37), isso porque ela está relacionada com o momento histórico, circula por 

entre as culturas de formas diferente no decorrer do tempo e pode dar origem a novos tipos de 

representações que se relacionam ou não com o nosso modo de pensar. 

 Considerar a recepção como elemento ativo é fundamental para o entendimento da presença 

ideológica nos meios de comunicação de massa. Portanto, qualquer que seja a instituição 

propagadora e as relações de poder que ela mantém com os receptores, as conseqüências das 

mensagens midiáticas para a recepção é dificilmente previsível, visto que as mensagens podem ser 

interpretadas de várias maneiras. Desse modo, as estruturas das representações sociais são de tal 

forma dinâmicas que temos que considerar também as ideologias que nelas interferem e as 

interações entre os indivíduos, fenômenos que se relacionam e se comunicam criando o que 

podemos chamar de realidade. 

  

As pessoas que pertencem a outras culturas, nos incomodam, pois estas 

pessoas são como nós e contudo não são como nós; assim nós podemos 

dizer que eles são “sem cultura”, “bárbaros”, “irracionais” etc. De fato, 

todas as coisas, tópicos ou pessoas banidas ou remotas, todos os que foram 

exilados das fronteiras concretas de nosso universo possuem sempre 

características imaginárias; e pré-ocupam e incomodam exatamente 

porque estão aqui, sem estar aqui; eles são percebidos, sem ser percebidos; 

sua irrealidade se torna aparente quando nós estamos em sua presença; 

quando sua realidade é imposta sobre nós – é como se nos encontrássemos 

face a face com um fantasma ou com um personagem fictício na vida real. 

(MOSCOVICI, 2010:56) 
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 A imagem dos outros está de tal forma estabelecida no mundo globalizado que fica 

difícil encontrarmos uma imagem diferente, logo, a imagem inicial somente se confirma, 

aumentando ainda mais as contradições entre as representações e a realidade. Nesse 

momento é importante falarmos de duas definições bastante peculiares de Moscovici quanto aos 

processos que geram as representações sociais. São elas: a ancoragem e a objetivação. 

 Ancoragem é o processo por qual um elemento estranho nos deixa intrigado, de tal modo 

que precisamos associá-lo a um paradigma para que seja enquadrado em alguma categoria que  

reconheçamos. De forma mais simples, ancorar é classificar aquilo que é diferente, de modo a 

torná-lo íntimo e a inserí-lo num conjunto já existente trazendo-lhe um sentido negativo ou positivo.  

 Já a objetivação está relacionada com o descobrimento da característica icônica de uma 

ideia, ou seja, “é reproduzir um conceito em uma imagem”. (MOSCOVICI, 2010:72). Objetivar é 

considerar que um paradigma seja aceito e, de forma mais completa, traduzí-lo de modo a torná-lo 

comum. 

 Utilizando a noção de ideologia aliada à questão da classificação e das representações 

sociais, propostas por Thompson e Moscovici, foi feita uma análise de imagens do site 

www.boston.com/bigpicture de modo a pensar que existe um novo modo de pensar a ideologia e a 

transmissão de formas simbólicas considerando o atual desenvolvimento global da comunicação e 

como ela, mesmo não sendo a principal responsável pelas concepções ideológicas e 

representacionais, se tornou a mais hegemônica.  

 

2. AS IMAGENS 

 Foram escolhidas oito imagens do fotoblog www.boston.com/bigpicture que 

pertencem a ensaios que se referem diretamente ao Brasil. O período de análise está 

compreendido entre maio de 2008 (mês de lançamento do site) e maio de 2011. E os 

ensaios analisados foram: Indigenous Brazilians Protest Dam (curiosamente o primeiro 

ensaio publicado no site), Uncontacted Tribe Photographed in Brazil, Scenes from Rio de 

Janeiro e Rio's Drug War. 

 A análise das imagens surgiram através de 4 processos: 

 1. catalogação dos ensaios que falam diretamente do Brasil; 



 

7o. Interprogramas de Mestrado em Comunicação da Faculdade Cásper Líbero 

http://www.casperlibero.edu.br | interprogramas@casperlibero.edu.br 

 2. seleção das imagens para compor o corpus do artigo, através da escolha de uma 

imagem em plano aberto e outra em plano fechado (ou retrato se existir) de cada ensaio; 

 3. fundamentação teórica através de um levantamento bibliográfico a respeito do 

objeto de estudo e mapeamento dos conceitos que foram utilizados para compor a 

argumentação; 

 4. análise das imagens tendo como base a fundamentação teórica. 

 

3.1.Indigenous Brazilians Protest 

Dam 

 

Figura 1: 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 

 

Figura 2: 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) 
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Fonte: http://www.boston.com/bigpicture/2008/05/indigenous_brazilians_protest.html 

 

 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, da altura do olhar do fotógrafo. A grande profundidade de 

campo permite 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. 

Essa divisão tira a dinâmica da imagem pois faz com que o olhar percorra a fotografia 

seguindo a linha da perspectiva. É um efeito perigoso, pois poderia causar uma separação 

entre as áreas da fotografia sem que nenhum elemento predominasse. Porém, a leitura da 

imagem segue a linha divisória da imagem, fazendo com que seja destacado o indivíduo em 

pé, ao fundo do corredor do ônibus. Desse modo, podemos verificar que ele utiliza uma 

bermuda não caracteristicamente indígena. 

 Mesmo assim, o que chama mais a atenção são os corpos pintados e os acessórios 

que os atores sociais carregam, apesar deles parecerem bem acomodados dentro do ônibus 

comercial. Os olhares, em sua maioria, escapam da lente do fotógrafo e as pinturas nos 

rostos e corpos e os acessórios evidenciam a individualidade de cada indígena. É uma 

fotografia de fácil composição, mas recheada de detalhes que causam confusão na leitura. 

As cores azul, vermelho e amarelo se misturam entre os cocares e os bancos do ônibus 

criando uma repetição através da existência de um contraste cromático não harmonioso.  

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

plano mais fechado, um retrato (pois existe uma expressão facial muito forte). A pouca 

profundidade de campo permite ao fotógrafo chamar atenção para o personagem em 

primeiro plano que, por sua vez, representa o exótico. O deslocamento da figura principal 

para um dos cantos seguindo a regra dos terços, faz com que o desequilíbrio seja criado e 

permite que o olhar percorra toda a imagem para significá-la.  

 Desse modo, podemos considerar a força da imagem do indígena com o cabelo 

cortado de modo diferente do ocidental e as pinturas tribais em seu rosto que, de certa 
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forma, o individualiza. A presença do facão  próximo à face, mostra que o indivíduo está 

com a arma em punho erguida, de modo a mostrar a sua capacidade de controle sobre o que 

está por vir. O olhar do ator social que transcende o enquadramento mostra que ele está 

atento e receoso quanto ao futuro de sua tribo, característica que só poderia ser evidenciada 

com a proximidade do rosto da lente. 

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

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

vestimentas e seus instrumentos. Se pensarmos na midiação da cultura moderna como um 

processo de interpretação, podemos dizer que a presença de imagens indígenas dentro do 

contexto do site acabam respeitando de modo claro a visão que temos sobre esse povo, 

sendo possível, dessa forma, classificá-los como indígenas, da mesma forma que através 

das fotografias do ensaio podemos constatar que já existe uma relação entre os atores 

sociais e a sociedade não-indígena. 

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

sabia sobre a proposta de “contar histórias jornalísticas em fotografias”3 . 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. 

 

 3.2. Uncontacted Tribe Photographed in Brazil 

 

 

Figura 3: REUTERS/Gleison Miranda-

FUNAI/Handout.  

  

 

                                                           

3 Slogan do site Big Picture traduzido livremente para o português. Pode ser conferido no site 

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

 

 

 

Figura 4: REUTERS/Gleison Miranda-

FUNAI/Handout 

 

 

 

 

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

  

 O plano aberto da primeira imagem evidencia o isolamento da tribo, mensagem que 

o Big Picture quis passar, inclusive através do título do ensaio, “Tribo isolada é fotografada 

no Brasil”. A floresta densa ao redor da tribo evidencia também o caráter exótico do 

inexplorado. É uma imagem feita claramente numa resolução baixa, mas que por seu 

caráter representativo chamou a atenção do fotoblog para compor uma notícia narrativa. 

 O plano mais fechado da segunda imagem, com uma qualidade de imagem ainda 

mais pixelada, nos faz supor de que se trata de um recorte de uma imagem maior. Ou seja, 

o enquadramento teria sido refeito através do recorte da imagem fotográfica original, para 

dar mais ênfase à presença humana na fotografia. O agrupamento dos indígenas na imagem 

provoca um apelo visual e cria uma força de atração.  

 Por entre ocas e árvores, reconhecemos imediatamente alguns poucos indivíduos 

com os corpos pintados de preto e outros com os corpos vermelhos, representando uma 

hierarquia tribal. Eles apontam armas em direção à câmera, na verdade, em direção ao meio 

de transporte que carrega o fotógrafo e, as posições dos indígenas olhando para cima e 

curiosos pode demonstrar que eles nunca tiveram contato com o veículo e, portanto, 
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desconhecem sua natureza, proporcionando uma prova do isolamento dessa tribo. É uma 

imagem exótica, porque mostra pessoas de corpos pintados, portando armas rudimentares, 

em meio a uma floresta densa e construções também rudimentares. É a prova da existência 

de uma “tribo isolada no Brasil”. 

 A representação já verificada nas figuras 1 e 2 se repete nessas imagens. O arquétipo do 

homem, não-civilizado ocidentalmente, com roupas, instrumentos e moradias rudimentares, como 

na fotografia, representam imediatamente um nativo. A floresta densa ao redor intensifica a relação 

com o Brasil, de modo a demonstrar, o quão indescoberto é o país. Não é necessário saber se a 

notícia é verdadeira ou não, as imagens por si só e a colocação delas em um site internacional são 

verificadamente representação sociais, mesmo não constituindo um reconhecimento por parte dos 

atores sociais (não é possível saber se os indígenas já tiveram contato com algum tipo de 

representação imagética). 

 A dinamicidade dessas representações faz com que elas ocupem um universo 

caracteristicamente imaginário, pois incomoda o fato de as pessoas representadas não possuírem a 

mesma cultura que nós. As duas fotografias são exemplos claros da irrealidade da qual Moscovici 

fala, porque ver algo assim é quase como acreditar num personagem fictício, já que tamanha 

diferença cultural não consegue, em muitos casos, ter uma relação pragmática com algo que já 

conhecemos. 

 A representação indígena, isolada, em meio a uma floresta densa e amedrontada com um 

meio de transporte é algo dificilmente crível no ocidente civilizado. Desse modo, acaba-se 

produzindo uma sensação de ceticismo quando estamos diante dessas imagens. 

 

 3.3. Scenes from Rio de Janeiro 

 

 

 

Figura 5: General view of the "Morro da 
Providencia" favela, in Rio de Janeiro, Brazil, 
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taken on August 20, 2008. (VANDERLEI ALMEIDA/AFP/Getty Images)  

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.boston.com/bigpicture/2008/08/scenes_from_rio_de_janeiro.html 

 

 

  

Figura 6: A model wears a creation by Nana 

Carana during the Fashion Rio Spring Summer 

2009 in Rio de Janeiro, Friday, June 13 , 

2008.(AP Photo/Silvia Izquierdo) 

 

 

Fonte: http://www.boston.com/bigpicture/2008/08/scenes_from_rio_de_janeiro.html 

 “Scenes from Rio de Janeiro” pertence a um tipo de ensaio fotográfico muito 

comum dentro do Big Picture. Se analisarmos o site veremos que existem vários outros 

“Scenes from...” que, em sua maioria, procuram dar novas facetas a países que sempre são 

representados da mesma forma pelos outros meio de comunicação. É uma proposta de 

ensaio interessante, pois não está diretamente relacionado a alguma notícia e demonstra o 

ideal de representar lugares em seus cotidianos. 

 A primeira imagem, de imediato, se trata de mais uma representação estereotipada 

do Rio de Janeiro, com a presença da favela como local representativo. Essa ideia é válida 

se não pensarmos nas imagens estampadas, na intervenção artística nos muros e nas casas, 

mostrando que o Brasil também é o destino dos artistas de rua. A instalação registrada na 

fotografia pertence ao fotógrafo francês JR e sugere que o artista, ao colar imagens nas 
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casas, se refere à cultura do local, pois a representações são de pessoas que poderiam ser 

moradoras do local, como podemos supor através de nossa “memória arquetípica” 

(CATALÀ, 2011:254). A intervenção artística produz na população local uma identificação 

representativa de modo a formar uma relação identitária. 

 A figura 6 é outro exemplo dessa fotografia do cotidiano, que não tem a intenção de 

explorar o exotismo do país. O retrato de uma modelo na passarela de moda durante o 

Fashion Rio Spring Summer de 2009 mostra o lado glamuroso do Rio de Janeiro, ao 

contrário da primeira leitura da foto anterior, que nos remete à favela, à pobreza. A modelo 

cuja nacionalidade não sabemos, pode ser também uma brasileira. Ela ocupa o canto 

esquerdo da imagem o que cria um desequilíbrio bem composto e, além de ser a figura 

principal da imagem, evidenciada pela pouca profundidade de campo, sua pose e sua 

expressão facial causam empatia. É uma foto agradável de ser olhada, apesar de sua pouca 

elaboração. 

 As imagens do ensaio Scenes from Rio de Janeiro demonstram a grande tentativa 

em retratar o cotidiano do Rio de Janeiro através de fotografias ecléticas que representam 

tanto as classes mais baixas quanto as mais altas, provando a miscigenação e a mistura que 

existe no país, tanto em termos sociais quanto culturais. As formas simbólicas aqui 

dependem da seleção feita pelos editores do site de forma a provar uma pauta que não se 

refere diretamente a uma notícia, mas que tem a intenção de ser mais leve, de ser um retrato 

de uma cidade.  

 Isso faz com que novas formas de pensar surjam. Já que o estereótipo do Brasil até 

o momento tinha sido retido nas imagens exóticas dos indígenas. As representações sociais 

desse ensaio constituem uma síntese imagética, que passam longe de uma representação 

mais abrangente do país, mas que desmistificam a uniformidade das representações 

imagéticas e sociais. 

 3.4. Rio's Drug War 

 

Figura 7: A child reacts during a shooting as a 

result of a police operation against drug 

traffickers at the Complexo do Alemão in Rio 
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de Janeiro, Brazil, Saturday, Nov. 27, 2010. (AP Photo/ Silvia Izquierdo).  

 

 

Fonte: http://www.boston.com/bigpicture/2010/11/rios_drug_war.html 

 

 

 

Figura 8: Coordination of Special Resources 
(CORE) policemen escort arrested alleged 
drug dealers and carry a marijuana plant 
seized during the raid in the Morro do 

Alemão shantytown on November 28, 2010 in 
Rio de Janeiro. (JEFFERSON BERNARDES/AFP/Getty Images) 

 

 

Fonte: http://www.boston.com/bigpicture/2010/11/rios_drug_war.html 

 

 A imagem de uma menina chorando é chocante. Soma-se o fato de ela ser negra, de 

estar inserida em um contexto de violência num país subdesenvolvido e está formada uma 

imagem simbólica. Se trata de um plano fechado, preciso no captar da inocência e do 

desespero e que, se não fosse pelo contexto de publicação, poderia ser inserido em diversos 

acontecimentos recentes que envolvessem o mesmo estereótipo. A expressão facial da 

figura principal comunica um sentimento forte, mas não se trata de um retrato e sim de uma 

fotografia de spot news, já que está no seio de uma situação traumática e mostra as emoções 

da menina à flor da pele. A fotografia em plano próximo evidencia os sentimentos da 

personagem social, fazendo com que a imagem seja bem sucedida no que se quer passar, 

também causando-nos uma empatia. 

 A segunda imagem é, também, muito representativa. A grande profundidade de 

campo permite ao leitor observar três pontos que chamam a atenção: o policial guiando um 
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homem preso, o homem preso em seus poucos trajes e um outro policial carregando uma 

planta de maconha. A ideia de hierarquia foi estabelecida, existe um elo mais fraco que 

sucumbiu ao mais forte, ou seja, existe um vilão e os heróis. O motivo: o traficante preso 

resultado da investigação policial, onde o tráfico de drogas é simbolizado pela planta. Não é 

uma imagem de estética extraordinária, assim como a da menina, mas a sua composição 

passa diversas informações, pois existe o contraste entre as roupas do “herói” e do “vilão” e 

a relação entre os elementos da imagem fazem o olhar percorrê-la de modo significativo. 

Essas características aliadas à legenda e ao conjunto de imagens da pauta constituem uma 

expressão imagética muito representativa. 

 Dessa forma, conseguimos classificar os elementos da imagem, como propõe 

Moscovici, e, assim, associamos a imagem a conhecimentos anteriores dos quais podemos 

tirar conclusões bastantes proveitosas. A polícia representa a lei e o homem negro sem 

camisa, o bandido, o traficante de drogas. Mas qual dos dois é responsável pelo choro da 

criança? Provavelmente os dois, que travam uma guerra da qual a menina pouco sabe das 

conseqüências sociais, mas que interferem diretamente no seu cotidiano. 

 As imagens, mais do que jornalísticas, eqüivalem a um documento sobre esse 

momento do Rio de Janeiro e, assim, constituem a formação do imaginário coletivo através 

da representação do Outro de modo a formar na mente do receptor uma imagem dessa 

guerra urbana. Certamente o conceito de luta contra as drogas no Rio de Janeiro foi 

transformado em imagem e constituirá nossa memória representativa para reconhecermos 

futuramente esse tipo de guerra urbana. 

 

4. A REPRESENTAÇÃO SOCIAL ALIADA À IMAGINAÇÃO NAS 

FOTOGRAFIAS DO BIG PICTURE OU “CONSIDERAÇÕES FINAIS”. 

 De modo geral, as fotografias aqui apresentadas constituem fontes de 

reconhecimento e de representações de um país. É fato que o Brasil possui diversas facetas, 

mas que são representadas através de estereótipos nos principais meios de comunicação. As 
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imagens presentes no Big Picture constituem uma forte carga ideológica, porque as 

representações são imagéticas e, portanto, são absorvidas com mais facilidade. 

 Bordieu (2003) diz que a prática fotográfica possui inúmeras regras e convenções 

que abrangem desde a composição até o tipo de lugares onde as pessoas são fotografadas. 

Por isso é que o autor sustenta a ideia de que a fotografia possui uma função social e, 

somente assim, ela é significada e se torna necessária ao entendimento de um grupo, já que 

satisfaz a sua necessidade de representação.  

 A questão da fotografia como registro histórico vem sido discutida por Kossoy (1999), já 

que existe uma relação ambígua da fotografia entendida como documento e como representação. A 

fotografia, dessa forma, é utilizada para propagar diferentes ideologias, pois a manipulação se 

torna possível em função da credibilidade com que os conteúdos das imagens são aceitos e 

assimilados como expressão da verdade e como documentos históricos. A fotografia possui 

uma realidade própria que Kossoy (1999) chama de realidade interior, ou seja, a 

representação propriamente dita, com “seus significados ocultos, suas tramas, realidades e 

ficções” (Kossoy, 1999:23). 

 Kossoy (2001:42) afirma que o processo de interpretação dessa noção de 

credibilidade fotográfica faz com que a fotografia alcance sua função social maior, já que 

ela atinge uma multiplicação de informações advindas da memória histórica. Deve-se 

considerar também os filtros sociais e culturais do fotógrafo como decisivos no processo de 

fotografar e os métodos significativos que advém do processo de interpretar. 

 No entanto, existem gêneros de classificação para as fotografias e eles determinam a suas 

funções principais e o porquê de sua existência. Para o sociólogo Pierre Bourdieu, 

 

se espera da fotografia que encerre todo um simbolismo narrativo e que, à 
maneira de um signo ou, mais exatamente, de uma alegoria, expresse sem 
equívoco uma significação transcedente e multiplique as conotações 
capazes de compor, sem ambiguidade, o discurso virtual que se supõe que 
deve formular. (BOURDIEU, 2003:157).  
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 Sendo assim, toda fotografia possui um valor que é medido pela sua capacidade de 

transmitir uma informação e cumpre o seu papel de comunicadora entre os indivíduos e o 

mundo, por mais que ela não seja uma reprodução fidedigna do real e por mais que ela, em 

muitos momentos, mitifique a coisa representada. 

 Català (2011) diz que é necessário aprender a ler a imagem de modo a “tornar 

visível a materialidade do figurado para construir sobre ele uma nova simbologia” 

(2011:15). Culminando no processo de tradução e na alfabetização visual, onde a imagem 

deixa de “pertencer exclusivamente ao campo da experiência estética e se transforma em 

um fenômeno ligado ao conhecimento” (CATALÀ, 2011:16). 

 No caso das fotos aqui analisadas, são exaltados diversos processos cognitivos que 

possuem elementos identitários, memoriais e imaginativos onde a percepção não termina 

somente na observação das fotografias, mas sim na relação entre elas, na relação delas com 

as outras imagens do site e como representações simbólicas em diferentes contextos 

espaciais e temporais. A experiência se torna um emaranhado de “parâmetros culturais e 

estilísticos que formam o contexto do qual a imaginação se nutre” (Català, 2011:20) 

 Dessa forma ocorre a formação do nosso imaginário social, que por sua vez é 

constituído de questões psicológicas e ideológicas que produzem diferenças na tentativa de 

homogeneização das visualidades na sociedade contemporânea. Logo, as imagens 

simbólicas, isto é, aquelas que se relacionam ao nosso imaginário, estão presentes no nosso 

cotidiano, principalmente através dos meios de comunicação. 

 A representação fotojornalística participa desse processo de absorção cotidiana, já 

que esse tipo de gênero fotográfico está encarregado de transmitir elementos que se 

organizam sob uma ideologia construída de forma hierárquica e metódica.  

 As fotografias do Big Picture são exemplos da ideia de realidade construída, da 

“realidade da fotografia” (Kossoy, 1999), pois constitui uma arma imagética para criar um 

processo documental e crítico através de fotografias jornalísticas que colocam à prova a 

capacidade de leitura, a crença e a interpretação do espectador. Produzindo conceitos 

imagéticos que alteram o imaginário coletivo e individual. 

 Para Boltanski (2003), os fotojornalistas também seguem normas estilísticas, o que 

faz com que as imagens sigam regras do que é ou não fotografável. Porém, as normas 
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devem ser aplicadas de modo a registrar o acontecimento jornalístico e, sendo assim, em 

nome da ação a composição fotográfica é constituída segundo valores que implicam uma 

determinada significação. Em muitos casos, só é possível com a utilização de legendas que 

descrevem a imagem de modo a contextualizá-la dentro do artigo e da notícia a que se 

refere. 

 A fotografia de imprensa, por causa de seu conteúdo, possui um alto valor 

sociológico e cultural, pois significa uma representação daquele momento. Boltanski é a 

favor de que esse tipo de obra deixe de seguir regras no momento de sua elaboração, pois 

somente assim, ela poderá constituir um documento sociológico com alto valor de análise. 

Até porque uma imagem jornalística só acontece por causa do trabalho de várias pessoas, 

que vão desde os criadores da pauta, até os editores de imagem, constituindo uma cadeia de 

intervenções diversificadas de modo a trazer novas significações para a imagem. 

 

A fabricação de uma reportagem coerente e de uma significação unívoca 
somente é possível  na medida em que todos os que participam possuem 
certo conhecimento do estilo do seu jornal, entendido como um conjunto 
de preceitos e proibições, de truques e recursos, em definitivo, como uma 
retórica. (BOLTANSKI, 2003:229) 
 

 Essa retórica dá origem a estruturas chamadas representações sociais, onde existe 

um olhar externo que representa o Outro. Esse tipo de visualização é decorrente do 

processo de como essa representação foi criada pelos sujeitos presentes nas imagens, como 

por aquele que as vêem, as produzem e as editam. Sendo assim, a representação visual 

identitária advém de “processos que articulam a fragmentação, os aspectos formais da 

representação visual da identidade, assim como a conseqüente modelação do corpo pelo 

inconsciente.” (CATALÀ, 2011:250) 

 Essa formação visual é uma forma de perceber significações que giram em torno da 

representação visual da identidade pois existem diversos elementos que interferem 

adjetivando o nosso olhar, de modo a definir o que vemos e como vemos. Essa noção de 

representação forma o que podemos chamar de imaginário e o que constitui a “verdade” 

numa imagem fotográfica. 

 Para Català (2011) é necessário “aprender a ver”, isto é, reconhecer o processo que 

envolve a cognição de modo a criar sobre a imagem uma interpretação que advém da 
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simbologia ligada ao nosso imaginário e à nossa identidade social e visual, elementos que 

estão relacionados à experiência. Esse processo é particular, como o aqui desenvolvido, 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.  

 As imagens aqui apresentadas foram lidas e escolhidas de forma particular, de modo 

a demonstrar alguns caminhos para o entendimento dessas e de outras fotografias. São 

imagens que de alguma forma demonstraram significar representações que serviram de 

base para o desenvolvimento do olhar atento no que se refere à fotografia jornalística que 

tem por concepção contar uma notícia e que acaba por fazer parte do repertório e do 

imaginário individual. 

 Dessa maneira, pode-se concluir que analisar atentamente uma imagem fotográfica 

não é desconfiar de sua representação visual, é 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 ela aparece como documento. Olhar atento para 

uma fotografia não é atestá-la somente como verdade é também saber reconhecer a fração 

de mentira que ela possui, referencial este pertencente à retórica do poder e elemento 

formador do nosso imaginário. 
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