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O jornalismo é organizado por editorias  
para atender às diversas  

segmentações de interesses. 

O fotojornalismo pode participar de  
todas as editorias, mas algumas delas  
são mais comuns na adoção da notícia  

imagética em suas narrativas. 

Hoje, vamos conhecer algumas delas,  
assim como suas características.



Principais editorias
- Esportes 
- Cultura 
- Política 
- Polícia 
- Cotidiano 
- Sociedade 
- Outras editorias



Fotografia de Esporte
A fotografia esportiva é a porta de entrada  

para diversos fotógrafos, que começam, 
normalmente, fotografando os seus  

esportes favoritos. 

Pela tecnologia atual, e com criatividade, é  
possível produzir fotografias excelentes.



Crédito: https://almanassa.com/ar/story/2806
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Fotografia de cultura
Fundamental para divulgar eventos  

culturais. 

Adotada por quase todos os meios,  
especialmente para encantar o receptor  
com a qualidade imagética do evento. 

A criatividade é fundamental.



Wander Wildner/Os Replicantes 
Foto: Jefferson Barcellos/Arquivo pessoal



Fotografia de política
É uma das principais editorias jornalísticas,  

e usa a fotografia como construtor de  
informação não-textual. 

Pode ser adotado para manipular a  
construção da opinião pública, pois tem  

processo cognitivo rápido e simples. 

Fundamental no registro histórico.



Foto: Wilton de Souza Junior 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/01/foto-de-dilma-transpassada-por-espada-vence-premio-  

internacional.html
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Foto: Adriana Spaca/06.12.2016/Brazil Photo Press/Folhapress 
Fonte: http://noticias.r7.com/brasil/foto-de-moro-e-aecio-viraliza-nas-redes-sociais-07122016
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Policial
Tem como papel mostrar o termômetro  

social de uma nação. 

Pelo apelo ao sensacionalismo, é usada de  
forma indiscriminada por alguns veículos. 

Já ocupou fundamental função no  
jornalismo denúncia, que hoje está nas  

mãos também da sociedade.



Chacina da Candelária- Foto: Marcelo Carnaval- O Globo



Cotidiano
Mostra os problemas da cidade, em seu  

dia-a-dia, e pode alternar entre hábitos de  
vida, de consumo ou de comportamento  

social. 

Pode ser usada como fotografia de  
denúncia,especialmente pela ausência do  

poder público.



Brasileiros no Vaticano 
Foto: Denis Renó



Sociedade/colunismo social
Um campo da fotografia que cresce  
vertiginosamente e que abriga os  

papparazzi. 

Preocupa-se com o interesse DO público, e  
não com o interesse público. 

Pode ser uma atividade “arriscada”.







Outras editorias
Algumas editorias vivem ascenção, como a  

de viagens e a da gastronomia. 

Também tem seu filão a editoria de moda,  
ainda que muitas vezes é suprida por  
imagens de divulgação (assessoria de  

imprensa).



Verão em Veneza. 
Foto: Denis Renó



Entardecer no Douro. 
Foto: Denis RenÓ



Chegada em Campanhã 
Foto: Denis Renó



Segovia em pedras 
Foto: Denis Renó


