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RESUMO: Este trabalho propõe discutir sobre a ética no fotojornalismo, tendo como 

ênfase a premiação de 2017 do World Press Photos na categoria “Foto do ano”. Busca-

se refletir sobre os limites traçados pela imprensa e, ao mesmo tempo, desconsiderados. 

Além de autores da área imagética como Susan Sontag e Jorge Pedro Sousa, buscou-se 

aporte nos códigos de ética vigentes nacional e internacionalmente e também em teóricos 

que discorrem sobre o tema como Eugenio Bucci e Daniel Cornu. Percebe-se o conflito 

de interesses entre seguir determinados códigos vigentes e, ao mesmo tempo, a 

necessidade de informar a sociedade livremente e como esse conflito gera uma linha tênue 

entre a notícia e o sensacionalismo. 
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ABSTRACT: This paper proposes to discuss ethics in photojournalism, with emphasis 

on the 2017 World Press Photos award in the "Photo of the Year" category. It seeks to 

reflect on the limits set by the press and, at the same time, disregarded. In addition to 

authors of the image area such as Susan Sontag and Jorge Pedro Souza, we sought input 

in the ethical codes currently in force nationally and internationally. The conflict of 

interest between following certain existing codes and, at the same time, the need to 

inform society freely and how this conflict generates a fine line between news and 

sensationalism. 
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INTRODUÇÃO 

A fotografia, desde sua invenção, sempre esteve associada a eventos dos mais variados 

tipos. Dos registros familiares, passando por fotografias de cunho técnico, até chegarmos 

ao fotojornalismo, a iconografia mistura-se a história da sociedade, cria laços e vínculos, 

as vezes, indissociáveis. Quando se trata de fotojornalismo, esse vínculo é ainda mais 

forte, cada registro está para a sociedade como denúncia, prova e noticia. Na maioria dos 

casos, uma única imagem pode representar todos esses fatores. Assim como o jornal vem 

carregado da simbologia do real, a fotografia social também traz seu estigma de “espelho 

da realidade”, sendo vista não como um enquadramento ou ponto de vista, mas como um 

todo de determinado fato. 

Sendo a imagem um meio de comunicação tão expressivo, torna-se difícil não pensar no 

papel que ela exerce diante da sociedade como formadora de opinião ou mesmo como 

gatilho para levante de ideias e movimentos em prol de causas políticas, econômicas e 

sociais. Difícil não a entender como um instrumento educacional. Quando se entende a 

iconografia dessa maneira, compreende-se a importância na veiculação e produção de 

imagens. Essa importância age no sentido de buscar uma regulação quanto a sua 

divulgação. Se o papel da fotografia é tão importante na formação do pensamento social 

seria correto difundir toda e qualquer imagem produzida?  

Tendo como base essa linha de raciocínio entende-se também a necessidade da ética tanto 

na iconografia quanto no jornalismo, visto que um atrela-se ao outro de forma implícita. 

É a ética  que regula e questiona a produção iconográfica. É o que leva a reflexões sobre 

os limites entre o publicável, considerado de domínio público, e a esfera privada, onde 

não há motivos para invasão do olhar externo, onde a notícia não agrega discussão mas 

agride de forma invasiva a privacidade dos cidadãos. É a ética que tenta delimitar o que 

é divulgável e o que entra como sensacionalismo, que visa apenas impulsionar a venda 

de jornais e revistas ou mesmo gerar acesso aos meios eletrônicos de notícias.  

Partindo desse viés, esse artigo pretende discutir sobre a publicação e a premiação de 

fotografias que vão no caminho oposto ao que se acredita ser correto na conduta do jornal 

e do fotojornalista. Com destaque especial para a última premiação do World Press Photo, 

na categoria, Photo of the Year. Para essa análise, recorre-se ao código de ética 

responsável pela regulação da mídia brasileira e também documentos específicos que 

cada agencia de notícias adota como parâmetro. O que será analisado são as práticas, 

teoricamente, adotadas pelas agencias Associated Press (AP) e Associated France Press 
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(AFP). Também será analisado como é discutida a questão do foto-choque no projeto 

capitaneado pelo departamento de jornalismo da Universidade de Columbia, denominado 

Dart Center for Journalism and Trauma. Além de agregar outros pontos de vista sobre o 

assunto como as publicações feitas pela Nation Press Photographers Association (NPPA) 

e pelo Sindicato dos Jornalistas do Brasil.  

Os órgãos reguladores, bem como seus códigos, são importantes no que concerne à pratica 

de uma atividade que pode ser exercida sem a necessidade de uma formação especifica. 

Trata-se como jornalista todo e qualquer profissional que exerça como sua função 

principal atividades junto à imprensa escrita ou como agentes de mídia de forma geral, 

devido aos vários meios de comunicação que permeiam a sociedade. Da mesma maneira 

é exercida a função do fotógrafo ou, mais especificamente, o fotojornalista que também 

não possui certificados direcionados para a área de atuação. Conforme citado por Daniel 

Cornu em Ética da Informação (1998): 

A ética da informação, portanto, interessa-se prioritariamente pelo 

tratamento intelectual da informação factual (em oposição ao tratamento 

material: composição e impressão para a imprensa escrita, gravação de 

sons, e imagens para a mídia eletrônica), a tudo o que acarreta escolhas e 

decisões quanto ao conteúdo e a forma da informação fornecida ao 

público. (CORNU, 1998, p. 19) 

 

O bom jornalismo não se faz apenas na veiculação do inédito, mas também na 

compreensão dos parâmetros que regem suas boas práticas e na capacidade de vincular 

esses parâmetros com o que é publicado na mídia, traçando linhas entre o que é aceitável 

e válido na conscientização de uma sociedade mais engajada, e ao mesmo tempo, 

assimilar o que é apenas entendido como exploração da dor do outro e sensacionalismo. 

Esses são elementos fundamentais para o consumo consciente de imagens e notícias, 

porém são conceitos que se confundem e tornam a imprensa suscetível a erros e exageros.  

 

ÉTICA NOSSA DE CADA DIA 

A fotografia sempre flertou com o sofrimento e a morte desde seu início. Já nas primeiras 

imagens de conflitos feitas por Roger Fenton durante a Guerra da Criméia nos idos de 

1853 a 1856, a iconografia já trazia corpos sem vida e imagens de destruição. Os jornais 

publicavam indiscriminadamente e não havia qualquer menção ao teor de seu conteúdo 

ferir qualquer código de ética ou mesmo desrespeitar a individualidade dos cidadãos. 

Regulamentação, nesse sentido, começaria a aparecer nos Estados Unidos apenas nas 

primeiras décadas do século XX. 
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Na Europa também é datado deste mesmo período o surgimento de códigos normativos 

ao jornalismo e suas publicações, bem como direitos e deveres. Cada país teve um 

momento específico para a implantação de suas diretrizes, porém todas na primeira 

metade do século XX. Além de cada Estado possuir seus próprios códigos, em 1946 foi 

fundada a Organização Internacional de Jornalistas que responderia por parte dos 

profissionais da Europa de Leste. Em contraponto, em 1952 instala-se em Bruxelas a 

Federação Internacional de Jornalistas que representaria a parte ocidental. Duas 

organizações com mesmos fins e com discursos parecidos.  

Os códigos de ética reforçam e auxiliam o profissional de comunicação no exercício de 

sua função. É importante salientar que, em nenhum momento, as legislações aplicadas a 

estes mercados visam a censura ou a não divulgação noticiosa. A notícia precisa da 

democracia para manter-se viva e creditada diante da sociedade. Logo, o agente produtor 

de imagens e textos é um democrata por definição. Sobre isso, Eugênio Bucci em Sobre 

Ética e Imprensa (2000) salienta: “ O jornalismo só faz sentido na democracia, na 

observância dos direitos humanos, numa sociedade que cultive a pluralidade e as 

diferenças de opiniões. ” (BUCCI, 2000, p. 49). O autor defende a ideia de que o jornalista 

não é isento ou neutro, pois sempre defende um ponto de vista, é sempre um militante. E 

pelo ato democrático, ele exerce um direito à liberdade de expressão.  

Esse direito ao livre exercício profissional é também importante ao leitor que se vale do 

que é publicado para manter-se informado, preferencialmente bem informado. Mais do 

que a possibilidade de publicar, fotografar, midiatizar, faz-se necessário que os meios 

possuam independência junto às instituições governamentais e civis para que essas não 

interfiram na qualidade da notícia ou mesmo no destino que podem tomar. Sobre isso 

Cornu é categórico: “ Para que o direito do público de conhecer os fatos e as opiniões seja 

uma realidade, a independência dos jornalistas e a dignidade conferida a sua profissão, 

devem ser asseguradas. ” (CORNU, 1998, p. 52). É com base neste viés que é correto 

afirmar que não faz sentido que a mídia defenda regimes totalitários ou contra qualquer 

forma de expressão. O jornal e todos os profissionais que dele fazem parte, englobando 

aí até mesmo o consumidor final que é o leitor ou expectador, necessitam da democracia 

para existir. Bucci enfatiza que:  

O jornalismo a favor de uma ditadura é algo tão despropositado quanto 

um sindicato a favor do pelourinho. O efeito político do bom jornalismo 

é o fortalecimento da democracia: esta é sua causa nobre. Por isso o 

jornalismo é, ou deve ser, ou deve-se esperar que seja, um fator de 
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educação permanente do público – um fator de combate ao preconceito 

sejam eles quais forem. (BUCCI, 2000, p.49) 

 

Aqui tem-se um ponto fundamental quanto à notícia e seus desdobramentos: a educação. 

É inegável o papel de formador de opinião que a mídia exerce sobre o público que a 

acompanha. E se este papel é tão expressivo, daí advém o cuidado necessário quanto ao 

que é dito, escrito e fotografado. Porque nem só de texto vive o jornalismo, mas também 

de toda forma informativa que as novas tecnologias permitem e entre elas está a 

fotografia. É possível compreender um contexto e assumir uma causa com base no que é 

visto e analisado. Como não tornar público o que poderia ser noticiado, mas que pode 

incitar a desdobramentos violentos ou intolerância? Como delimitar entre o que é notícia 

e o que é respeito a vida privada e a imagem dos outros? Essas são questões intrínsecas à 

mídia e que caminham sempre na berlinda entre o bom senso e o sensacionalismo. Entre 

o conhecimento que move o mundo e o conhecimento que alimenta o mórbido.  

E esse viés explorador da figura alheia é bem mais explícito quando se trata de imagens. 

O sofrimento vende e a morte fascina o leitor que, mesmo quando não se diz ávido pelo 

horror, acaba exposto a imagens ao folhear uma revista, jornal ou navegar pela internet. 

Quando o fotógrafo enquadra uma cena e o jornal a divulga, ou ainda, grandes premiações 

como o World Press Photos a premia com uma de suas maiores honrarias, essa imagem 

é endossada como digna de atenção. Essa imagem é vista, absorvida e torna-se discurso. 

Cria-se uma memória coletiva e daí vem a necessidade de uma norma reguladora que 

torne clara as linhas que delimitam o noticioso e o exploratório.  

 

SENSACIONALISMO E INFORMAÇÃO: UMA LINHA TENUE  

A imagem é o que torna real, ou mais real, uma história. É pela iconografia que se prova 

um ponto de vista e legitima-se uma linha de pensamento. Não poderia ser diferente o 

código de conduta que abrange os jornalistas também ser aplicado aos profissionais que 

produzem imagens. Quando se fala em jornalistas engloba-se todos os agentes midiáticos 

e não apenas editores, redatores, repórteres ou apresentadores. Jornalista é todo aquele 

que produz conteúdo noticioso e aí enquadram-se também os fotógrafos. Logo, os códigos 

de ética mencionados anteriormente também se aplicam a esses profissionais.  

Sobre esses aspectos, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros possui 

especificidades que poderiam desencorajar a veiculação de uma série de imagens que vem 

sendo publicadas corriqueiramente. Sobre isso, o código diz no Art. 6º inciso VIII 
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“Respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão”. Pode 

compreender que imagens de conflitos onde as pessoas aparecem alvejadas, sangrando e 

até mesmo retalhadas seria um desrespeito à honra e à imagem dos cidadãos. Fotografias 

de civis em conflitos, ou mesmo em situações de horror parecidas, são denominadas de 

foto choque. O termo não precisa tradução ou grande explicação, trata-se de imagens que 

criam comoção e, mais ainda, chamam atenção pela carga emocional que carregam. É o 

modelo de iconografia divulgada na Guerra da Criméia, na segunda metade do século 

XIX. É um modelo que sempre esteve presente no jornalismo, não é algo que vendia em 

séculos passados por conta da falta de “sensibilidade educacional” dos leitores. O gosto 

pelo mórbido está muito mais ligado à natureza do ser humano do que ao seu grau de 

instrução.  

Ainda sobre o caráter sensacionalista e sobre a divulgação de informações, o mesmo 

código deixa claro no Art.11 inciso II a proibição de divulgação de informações “de 

caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em 

cobertura de crimes e acidentes”. Levando em consideração esta instrução, capas como a 

da revista Veja, edição 1870, de 08 de setembro de 2004, que noticiava em edição especial 

o sequestro que terminou em morte na cidade russa de Beslan não deveriam existir. A 

fotografia que estampava a capa era de uma mulher (possivelmente mãe) que observava 

o corpo de uma criança morta (possivelmente o filho). A mesma imagem foi veiculada 

pela versão impressa do jornal O Globo e ganhou destaque em muitos sites e outras 

manchetes. Trata-se de uma fotografia tomada pelo fotógrafo Sergei Karpukhin vinculado 

à agencia de notícias Reuters e que poderia ser enquadrada como sensacionalista pelos 

termos mencionados no código.  

Entretanto, resguardado pelo direito de divulgar fatos e informações de interesse público, 

a imagem disseminou-se. Assim como ocorreu com tantas outras. Mais do que uma 

notícia, o que se tem é uma iconografia que chama a atenção do leitor e, por se tratar de 

um acontecimento distante geograficamente acaba por ganhar o direito a capa. Contudo, 

a ética aplica-se não apenas ao que rodeia o jornalista, mas a toda e qualquer informação 

sendo ela referente ou não à sua etnia, credo ou sexualidade. O direito à intimidade, 

privacidade e honra é assegurado sem qualquer distinção ou referência. Sobre isso, Bucci 

questiona: 

Com frequência, os órgãos de imprensa se veem entre optar pelo respeito 

à privacidade de alguém que é tema da reportagem e o direito do cidadão 

de ser bem informado. É justo devassar a intimidade de alguém? (BUCCI, 

2000, p.20) 
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Em um primeiro momento pode-se afirmar que é correto, que a lei, inclusive, ampara 

atividades que assegurem o flagrante. Também o acesso à informação justifica a 

publicação de inúmeras imagens. Justifica o risco corrido por fotojornalistas que, em 

momentos críticos, empunham a câmera e registram cenas de horror. Justifica que essas 

fotografias, que possuem o sangue das vítimas estampado e o suor de quem as produziu 

impresso, mereçam ser premiadas e levadas a galerias como obras de arte. Existe um 

esforço por traz de cada registro, por traz de cada edição de jornal levado as bancas. Existe 

a superação de medos, a angústia deixada de lado no momento do registro, o profissional 

que se faz presente quando todos tentam se salvar. E esse esforço é preciso ser 

reconhecido. Contudo, isso justifica expor a dor do outro em galerias ou mesmo em 

premiações onde a celebração parece ser em torno do horror?  

 

DA GALERIA DE VOLTA À GALERIA 

A fotografia é uma das muitas atividades que possui expressivas premiações, que ocorrem 

anualmente para reconhecer e destacar o que foi feito durante um período determinado. 

Cabe a essas premiações analisar, julgar e premiar uma imagem, um fotojornalista ou um 

coletivo dos dois exemplos. Um desses grandes momentos é o World Press Photo (WPP). 

Trata-se de uma organização independente e sem fins lucrativos fundada em 1955 em 

Amsterdã, Holanda. Inicialmente formada por um grupo de fotojornalistas interessados 

em mostrar seus trabalhos aos demais profissionais de outros países, o WPP tornou-se 

umas das premiações de maior prestigio para os fotógrafos da área jornalística ou 

trabalhadores da área de mídia como um todo. Além de premiar pelas imagens feitas, a 

fundação busca formar novos profissionais com cursos, exposições, livros e palestras ao 

redor do mundo. Trata-se de transformação em ação o pensamento ideológico da própria 

organização que compreendem que as pessoas merecem ver seu próprio mundo e 

expressar-se livremente.  

Tendo como um dos pilares a livre expressão, a premiação, que ocorre anualmente há 

mais de 60 anos, tem como uma das categorias mais importantes a World Press Photo of 

the Year, ou, “Foto do Ano” onde se reverência a imagem considerada mais expressiva 

dos últimos 12 meses. É onde também surgem as fotografias de maior impacto, ou as 

fotos-choque que, geralmente, envolvem guerras. Esse, aliás, é um tema recorrente da 

premiação, conforme explicado por Jorge Pedro Sousa em Uma História Critica do 

Fotojornalismo Ocidental (2000):  
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Apesar do renome desse grande concurso, por uma observação breve 

deduz-se que grande parte das fotografias premiadas com o título de ‘foto 

do ano’ se relacionam com a violência bélica, mas que outros tipos de 

representações da violência estão ausentes: os crimes comuns, os 

suicídios, a pobreza ou a violência nos subúrbios. (SOUSA, 2000, p.130) 

 

A imagem premiada em 2017 como “Foto do Ano” não seguiu uma linha diferente. 

Captada pelo fotógrafo Burhan Ozbilici, da agência Associated Press, a fotografia retrata 

o momento pós assassinato do embaixador russo na Turquia e traz a vítima estirada ao 

chão enquanto, de arma em punho, o assassino grita palavras de ordem. Uma pose de 

vantagem e vitória, enquanto outra pessoa encontra-se morta. Uma imagem de assassinato 

na qual encontram-se o assassino e o morto, sendo que o primeiro claramente transparece 

o triunfo pelo feito. 

A controvérsia em torno da imagem foi enorme e sua escolha como a condecorada do ano 

não foi menos conflituosa. O júri contava com nove nomes teve cinco votos a favor e 

quatro contra a premiação. Em artigo publicado no jornal britânico The Guardian, um 

dos nomes da banca, Stuart Franklin, defendeu seu voto contra alegando que se trata de 

uma iconografia complexa moralmente e que é tão antiética quanto publicar os 

decapitamentos promovidos por terroristas. Franklin menciona também a coragem de 

Ozbilici e salienta que a fotografia é capaz de prestar serviços a humanidade promovendo 

a empatia e iniciando mudanças. Contudo, seu voto foi não. E esta não é a primeira vez 

que algo semelhante ocorreu na premiação. Em 1968 a imagem celebrada foi de Eddie 

Adams que retratava um chefe de polícia minutos antes de executar um suspeito 

vietcongue em Saigon (Vietnã). 
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Figura 1: Imagem vencedora do prêmio World Press Photo of the Year 2017 

 

 Fotografia: Burhan Ozbilici 

Disponível em: http://www.bjp-online.com/2017/02/burhan-ozbilici-wins-world-press-photo/ 

Acesso em: 04 jul. 2017 

 

Embora um dos valores do World Press Photo seja o respeito, torna-se complicado 

compreender essa máxima quando se lembra que, além do prêmio, as fotografias 

laureadas compõem uma exposição itinerante que passa por 45 países diferentes e 

terminam por compilar um livro publicado anualmente. Quando que expor a imagem do 

outro deixa de ferir o direito à privacidade e passa a ser considerado válido? É preciso 

salientar que o próprio WPP não possui regras específicas que envolvam ética. Seus 

critérios de escolha abordam apenas questões técnicas que concerne à manipulação, status 

do jornalista e dimensão das imagens. Ainda assim, o cenário internacional possui suas 

legislações como mencionado no início deste artigo.  

Agências de renome como a Associated France Press (AFP) discorrem em suas 

legislações internas sobre a responsabilidade em preservar a dignidade das vítimas 

expostas por extremistas, assim como todo sofrimento causados aos familiares e leitores. 

A agência reforça em sua Carta de Boas Práticas Editoriais e Deontológicas de AFP que 

de forma alguma mostra o momento de execução de vítimas, ou mesmo, instantes 

posteriores. Logo, entende-se que por essas regras a foto de Burhan Ozbilici não seria 

http://www.bjp-online.com/2017/02/burhan-ozbilici-wins-world-press-photo/
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plausível de publicação. Entende-se que por esta agência essa imagem não seria 

considerada digna de veiculação e muito menos premiação. Porém essa não é a “casa” de 

Oszbilici. 

Os critérios expostos pela Associated Press (AP), agência na qual Ozbilici é filiado, não 

contém qualquer referência ao conteúdo das imagens produzidas. E o documento no qual 

discorre sobre as regras internas (Standards and Practices) menciona apenas que as 

imagens da AP devem sempre dizer a verdade e, logo, fazem suas considerações à 

manipulação imagética e alterações do gênero. Porém nada que mencione questões 

referente à ética. Algo muito semelhante às regras adotadas pelo World Press Photo. 

Compreende-se a liberdade de publicação e a veiculação de imagens noticiosas como algo 

que não concerne de ser aparada pelos parâmetros da ética. O público precisa ter acesso 

e conhecimento do que ocorre além de onde seus olhos alcançam. Analisando esse viés 

compreende-se a fotografia feita por Ozbilici. É a verdade, é um fato ocorrido e noticiado. 

Outros órgãos reguladores também trabalham com essas questões como é o caso da 

National Press Photographers Assossociation (NPPA). Em seu código de ética, o inciso 

segundo discorre que é preciso resistir ao ser manipulado por oportunidades fotográficas 

orquestradas. A fotografia feita por Ozbili nada é além de um registro de um momento 

premeditado, um momento orquestrado por um atirador que representava um grupo 

terrorista. A imagem possui uma linha tênue entre a notícia e a glorificação de uma 

atrocidade. Pensando pelo viés que a iconografia é responsável por disseminar ideias e 

criar discursos, o que se tem é a propagação da violência, sendo esta premiada e exposta 

em galerias e museus.  

Mais do que um registro de um fato histórico, o que se tem é um movimento jihadista 

que ganha publicidade gratuita quando os meios de comunicação dão voz e imagem às 

suas atrocidades. A tática de terror e medo ganham contornos ainda mais válidos, 

legitimam-se pelos canais dispostos pelos países que são constantemente atacados. 

Aterrorizar o outro torna-se ainda mais fácil quando o outro compra seu discurso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos códigos de ética do jornalismo, tanto nacional quanto no cenário 

internacional, não nos trazem respostas sobre a validade do prêmio World Press Photos 

ou sobre a veiculação diária de imagens que retratam morte e tragédias alheias. Contudo, 

proporciona uma reflexão com relação ao que é consumido iconograficamente. Permite 

que, ao abrir o jornal e deparar-se com fotografias como a de Ozbilici, desperte-se a 

empatia e a compreensão do que é visto. Não se trata apenas da iconofagia3, mas da 

educação que abre espaço para o questionamento. 

Conforme citado pelo agência AFP em seus códigos internos, é preciso compreender até 

onde a publicação de uma imagem pode, de fato, mudar o curso de uma história ou, ao 

menos, agregar para isso e onde se trata apenas de morbidez e lucro. Onde o respeito 

humano termina e onde começa o sensacionalismo que não compreende a empatia pela 

dor do outro. Questionar-se sobre o sentimento da família ao ver a foto de um ente querido 

estampando jornais ou em galerias, perguntar-se sobre a imagem e se ela preserva a 

dignidade humana. São perguntas para as quais não se têm respostas definitivas, mas que 

cabem ser feitas diante de toda foto choque. 

A intenção, conforme já citado, em nenhum momento é cercear o direito à liberdade que 

a imprensa possui. É compreender que a liberdade de imprensa também nasce no respeito 

aos direitos individuais. E que o lucro jornalístico não pode ser a causa final de 

publicações. Sobre a questão da venda e publicação, Susan Sontag já havia alertado em 

seu livro Diante da Dor dos Outros: 

De que outro modo se pode obter atenção para um produto ou uma obra 

de arte? De que outro modo deixar uma marca mais funda quando existe 

uma incessante exposição a imagens vistas e revistas muitas vezes? A 

imagem como choque e a imagem como clichê são dois aspectos da 

mesma presença. (SONTAG, 2003, p. 24). 

 

Buscar o choque como forma de chamar atenção para o jornalismo - onde não caberia 

vincular tais imagens - é atentar contra leitores e contra a imagem retratada. O jornalismo 

existe para benefício social de todas as partes. A ética em nenhum momento prejudica o 

bom periodismo, ao contrário, ela enobrece e enriquece as narrativas contadas pelos 

profissionais. Mesmo possuindo códigos próprios, os profissionais da área não podem 

                                                 
3 Termo cunhado pelo pesquisador Norval Baitello Junior para designar o consumo desenfreado de 

imagens.  
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esquecer que a ética é algo que vai além de sua autossuficiência. Conforme frisado por 

Bucci (2000) 

Por isso a pretensão da auto-suficiência ética é a negação do jornalismo. 

E é também a negação da ética, pois esta, afinal, funda-se no 

reconhecimento do outro como parte solidaria e não como estranho a ser 

calado ou eliminado – a ética é a busca e o cultivo de valores capazes de 

orientar a conduta de cada um para tornar melhor e mais profícua a 

convivência entre todos. (BUCCI, 2000, p.55)  

 

O jornalismo precisa dialogar sobre seus métodos e procedimentos e compreender seu 

papel de formador social e não apenas ver-se como um produtor de manchetes e 

veiculador de publicidades que o sustentam. Uma sociedade melhor se faz também pelas 

leituras e estimulações visuais que tem, logo, faz-se necessário ter todo o cuidado com o 

que é disseminado e a opinião que se quer formar. 
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