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Os processos de produção da notícia imagética são  
particulares, e envolvem alto nível de organização e  

direcionamento da informação.

Encontramos isso na indexação e na legenda,  
fatores fundamentais para uma boa reportagem  

imagética.



Indexação



Desde 1888 a imagem é um importante  
elemento de informação. Mas existem regras  
para indexar esse material, ou seja, tornar o  
conteúdo disponível para ser localizado em  

acervos públicos, privados ou mesmo  
pessoais.



Considerações para a construção da Indexação: 
- A Instituição – (museus, etc) 
-Público Alvo – (estudantes, pesquisadores,  
profissionais, agências de notícias, web) 
-Recursos (disponibilidade de equipamento,  
acervo digital ou físico a ser digitalizado)



• Qualidade e coerência na  
avaliação do material a ser  
indexado. 

• Especificidade 
• Concordância

Fundamental



Para desenvolver o fotojornalismo  
com qualidade, devemos seguir três  
parâmetros: 
- O que a fotografia mostra. 
- Como ela (a fotografia) mostra. 
- Onde a fotografia mostra.



Enquadramentos:
- Vista parcial, vista geral; 
-Plano geral, plano médio e plano  
americano, close e detalhe. 

Posição da câmera: 
-Câmera Alta, baixa, vista área, vista  
submarina, subterrânea, etc. 
•



- Quem, onde, quando, como e o que? 
-Quem: identificação do objeto, seres  
vivos, artefatos, construções, acidentes  
naturais, etc... (Furacão Catrina,  
Presidente Dilma); 
- Onde: Localização espacial; 
-Quando: tempo cronológico ou quando  
foi realizada (maio de 1968, França); 
-Como/O que: atitudes, ação ou detalhes  
do objeto fotografado (Ex: Vice  
Presidente desce a rampa do Planalto).

DICAS



Após responder as questões anteriores  
na leitura da imagem deve-se  

estabelecer um resumo para ser  
utilizado no processo de indexação,  

facilitando e situando futuras pesquisas.





Modelo de indexação
-Indexação: Trump not my president,  Trump 
Tower, protesto, 2016, Donald Trump,  Nova 
Iorque. 
-Quem/o que: Denis Renó/Laboratorio  
Mobilab 
- Onde: Nova Iorque. 
- Quando: 01 de dezembro de 2016 
-Como: Fotografia de protesto em frente ao  
Trump Tower, construindo frase “Trump not  
my president. Go to hell fast”.





Modelo de indexação
-Indexação: Metrô em obras, Metrô Madri,  
2016, Madri. 
-Quem/o que: Denis Renó/Laboratorio  
Mobilab 
- Onde: Madri. 
- Quando: 15 de novembro de 2016 
-Como: Fotografia de metrô de Madri  
paralisado por obras.



Legenda



Legenda é uma frase curta, enxuta, que  
deve cumprir duas funções: descreve a  

ilustração, empregando o verbo no  
presente, e também informa sobre o fato  

veiculado na notícia. 

Há jornais e revistas que têm por norma  
não colocar ponto final no texto que  

compõe a legenda. 

Erros de gramática e de estilo (maiúscula  
e minúscula) jamais são justificáveis.



O texto (legenda ou texto-legenda) que  
acompanha uma fotografia é fundamental  
para o interesse do leitor pelo conteúdo  

completo da matéria relacionada à  
fotografia. Para Peregrino (1991, p.46),  
''entre a foto e a legenda se estabelece  
uma relação mais imediata, que influi na  

percepção, leitura e compreensão da  
imagem fotográfica".



A legenda, sempre colocada fora do espaço da 
imagem, funciona como mediadora entre a  
realidade vivida pelo fotógrafo e a imagem  
posteriormente vista pelo receptor.































Vamos trabalhar?


