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Resumo 

O presente artigo tem por finalidade avaliar de que modo as galerias fotográficas 

exploram potencialidades narrativas no jornalismo contemporâneo, levando como foco 

os portais Guardian, New York Times e El Pais a partir da cobertura feita durante as 

Olimpíadas 2016. Para tanto, apoia-se na análise qualitativa e quantitativa, com 

finalidade exploratória e descritiva a partir do exame da abordagem fotojornalística de 

tais portais através de critérios propostos para uma metodologia. O estudo guarda a 

discussão dos protocolos de produção, recepção e circulação que são abordados em 

função das novas possibilidades narrativas com uso das fotografias e em união aos 

outros recursos midiáticos no fotojornalismo contemporâneo. 

 

Palavras-chave: Fotografia; Fotojornalismo; Galerias On-line; Narrativas Visuais; 
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Introdução 

O presente artigo procura entender o tratamento com as imagens nas galerias 

fotográficas dos portais jornalísticos, na medida em que se amplia a experiência visual 

do leitor a partir de recursos multimidiáticos e abordagens narrativas. Para tanto, a 

análise concentra-se em observar e elucidar a cobertura fotojornalística das galerias de 

tais portais contemplando o potencial multimidiático e narrativo. O exame de tais 

galerias ainda abre espaço não somente para reflexão sobre a cobertura fotojornalística 

das Olimpíadas 2016, mas concebe um espaço para se pensar sobre o que vem sendo 

realizado no fotojornalismo contemporâneo, tal como sobre discussões e comparações 

em torno do uso das fotografias nas galerias on-line dos portais jornalísticos.  
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Num primeiro momento, é oportuno levantar a ideia de que as galerias on-line 

são heranças das galerias tradicionais físicas
4
 (CAPLE, 2012), posto que galerias 

fotográficas não residem em um campo exclusivamente novo, mas é apenas um novo 

endereçamento destas que demarca um terreno diferente; no espaço on-line. O ponto de 

partida perpassa pela noção de que galerias é um tipo de coleção de fotografias que são 

organizadas sob um princípio ou algum tipo de objetivo guiado (CAPLE, KNOX, 

2012). Ao que alude esse cenário, as galerias on-line derivam justamente da proposta 

das galerias convencionais; a finalidade de organizar algum conteúdo sob algum tipo de 

critério que implique na informação leitor. Trata-se de “sequências de imagens estáticas 

acompanhadas de legendas e títulos escritos [...] uma sequência com começo, meio e 

fim [...]”
5
 (CAPLE, 2012, p. 176-178, tradução nossa), isto é, uma maneira de dispor a 

informação visualmente sob um espaço pré-estabelecido fixado. 

Algumas galerias on-line dentro do campo do jornalismo são notórias. Desse 

modo, no presente estudo consideram-se os portais abarcados na análise, a saber: o The 

Guardian, New York Times e El Pais. Por serem historicamente expressivos, esses 

portais são determinantes para que possa ser erguida uma análise em respeito ao 

tratamento dado à notícia, em especial às imagens fotográficas. A fim de examinar as 

galerias on-line e comparar os diferentes portais, o estudo se concentra na criação de 

uma metodologia de análise a partir de critérios que contemplem os diferentes graus de 

articulação entre imagens e outras gramáticas.  

2. Análise das Galerias: New York Times, Guardian e El Pais.  

Levando em consideração um panorama geral e quantitativo, a análise examina 

79 galerias contemplando a cobertura fotojornalística do The New York Times, El Pais e 

The Guardian. Foi feito um levantamento de todas as galerias destes portais durante o 

período das Olímpiadas 2016 considerando alguns critérios como a relação entre o texto 

e imagem, a quantidade de imagens presentes na galeria, o tipo de sequencialidade das 

imagens, o critério de seleção das imagens, as fontes das imagens e matéria, o tipo de 

legenda, o layout da página, o tipo de navegação da página, a presença ou ausência de 

bordas na imagem, assim como quais recursos multimidiáticos são explorados. Tais 

                                                
4 “O termo galeria é normalmente empregado para se referir a uma sala ou a um prédio onde obras de arte 

são exibidas para o público” (CAPLE, 2012, p. 213, tradução nossa). 
5 “sequences of still images accompanied by written captions and headings […] a sequential beginning, 

middle and end [...]” (CAPLE, 2012, p. 176-178). 
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critérios são fundamentais não somente para propor uma nova metodologia de análise 

que possa dar conta das galerias on-line destes portais, mas para revelar aspectos e 

produções expressivas presentes em portais diferentes entre si. 

Para situar a relação entre texto imagem predominante nas galerias considera-

se a relação de revezamento ou de ancoragem. Para a quantidade de imagens presentes; 

até 10 imagens, de 10 a 15, de 15 a 20 e de 20 a 25 imagens. Em termos de 

sequencialidade, considera-se a temática, não pré-estabelecida/inusitada, e narrativa. 

Já no critério de seleção das galerias, são presentes; imagens do dia, cobertura ao vivo e 

temática. Ao tocante das fontes das imagens e matéria, pontua-se se não derivadas de 

agências, fotógrafos, autoria colaborativa, se não é indicado, agência e fotógrafos, 

fotógrafo do portal ou agência e portal. Em respeito ao layout da página; se há 1 ou 2 

colunas. Ao passo disto, o tipo de navegação da página; se é scroll, slideshow ou clique. 

Se há a presença ou ausência de bordas na imagem. E por fim, os recursos 

multimidiáticos; fotografia e legenda, fotografia e dois tipos de legendas ou vídeo, dois 

tipos de legendas e fotografia. Tais elementos serão postos em discussão de maneira 

mais ampla nas seções a seguir. 

2.1 A Sequencialidade 

A sequencialidade (temática, não pré-construída/inusitada, ou narrativa) se 

torna fator basilar para compreender, por exemplo, como se dá a organização das 

imagens em função dos eventos que são representados fotograficamente.  

Talvez sua [da narrativa] propriedade principal seja sua seqüencialidade 

inerente: uma narrativa é composta por uma seqüência singular de eventos, 

estados mentais, ocorrências envolvendo seres humanos como personagens 

ou atores. Estes são seus constituintes. Seu significado é dado pelo lugar que 

ocupam na configuração geral da seqüência como um todo, seu enredo ou 

fabula (BRUNER, 1997, p. 46 apud DE SABÓIA et al., 2007, p. 85). 

Nesse modo, a sequencialidade temática trata do encadeamento de eventos que 

são ligados entre si por uma relação temática comum, não necessariamente havendo um 

plano de ordem cronológica. A sequencialidade não pré-construída ou inusitada se 

efetiva como aquela em que as imagens não precedem uma ordenação dos fatos sob um 

aspecto formal, podendo implicar em eventos desconexos entre si, havendo uma 

dificuldade em determinar qual seria a ordem lógica a ser empregadas entre eles, isto é, 

os eventos são dispersos de maneira aleatória, desconsiderando uma ordem formal. No 
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entanto, pode despertar uma temporalidade a partir de uma posição de interpretação do 

leitor ou a depender da temática da galeria, a partir do espaço do sintoma, onde o leitor 

“se enxerga na imagem” e constrói o encadeamento (CASADEI, 2015). Já no que toca a 

sequencialidade narrativa, consiste em uma maneira de entrelaçamento dos eventos que 

implica em sua configuração uma presença de um antes, um durante e um depois das 

ações, elaborando assim um encadeamento das ações determinados por causalidade e 

consequência.  

A narrativa, portanto, guarda elementos que vão muito além de uma 

sequencialidade, de uma temporalidade marcada em imagens ou em textos. Salienta 

lembrar que há uma esfera que enfatiza outro viés para além de uma sequencialidade 

explícita. Considerando que toda imagem é marcada pelos códigos da narratividade 

(ainda que a narração não seja despertada, em primeiro plano, a partir da 

sequencialidade) (AUMONT, 2000), é possível haver narrativa sem haver diálogo entre 

imagens, apenas com uma imagem fixa, por exemplo. Ainda que os eventos sejam 

desconexos ou sugiram esse realce, estes podem dialogar entre si para conceber uma 

narrativa ao leitor que toma fruição das imagens nas galerias.  

 

Gráfico 1: Sequencialidade das galerias analisadas 

Fonte: a autora (2017) 

Sob essa faceta, tendo em vista os portais abarcados na análise, a maioria das 

galerias comporta uma sequencialidade não pré-estabelecida/inusitada. No entanto, há 

uma predominância também expressiva de galerias firmadas em uma sequencialidade 

temática. Galerias não pré-construídas/inusitadas, em sua particularidade, sugerem uma 

ordem pouco lógica, pois os conteúdos são dispersos não considerando um tratamento 

mais atencioso para o encadeamento das ações representadas. Pôde ser observada uma 

maior predominância em galerias cujo critério de seleção das imagens era determinado 

por um tema específico que era comum às imagens e assim, situava uma aproximação 
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entre elas, mesmo quando pertenciam ou remetiam a contextos dissonantes (34 casos, 

43%), ao passo em que a seleção a partir de imagens do dia totalizou 25 casos – 

representando 32%, e nos casos de desdobramento expostos, seja por uma cobertura ao 

vivo do evento ou não, foram 20 casos representando 25% dos casos
6
.  

2.2 Critérios de Seleção das imagens nas Galerias 

Outro alvo que é associado à sequencialidade abrigada nas galerias é o critério 

de seleção das imagens adotado que implicará na sequencialidade de tais galerias. A 

respeito destes critérios de seleção das imagens, elegeram-se imagens do dia – quando o 

efeito é aleatório sob uma perspectiva cronológica do evento, cobertura ao vivo – sob a 

ótica do efeito de desdobramento do evento situado e temática – quando é abarcado um 

mesmo tema para situações ou contextos diferentes das galerias.  

Houve coincidência de quando temática, as galerias não apresentarem 

sequencialidade narrativa, mas apresentarem casos com sequencialidade mais temática. 

Nos casos de imagens do dia, a sequencialidade presente em galerias era em grande 

parte não pré-estabelecida/inusitada, especialmente em portais como El Pais que nesse 

caso em especial sempre havia uma quantidade maior de imagens em relação às outras 

galerias com outros critérios de seleção, sendo exceção o The New York Times que, 

embora haja galeria com imagens do dia, a sequencialidade das imagens se apresenta 

como temática. Já a respeito de cobertura ao vivo, observou-se mais casos com 

sequencialidade narrativa (75%), apenas 10% com sequencialidade temática (apenas 1 

galeria) e 15% não pré-estabelecida/inusitada (3 galerias do The Guardian sendo estas 

marcadas por uma relação de redundância entre texto e imagem). No entanto, ainda em 

casos que imagens do dia eram o principal critério de seleção, houve mais casos não 

pré-estabelecida/inusitada (76%). Já no The New York Times, essa preocupação é 

evidenciada como mais expressiva, na medida em que o portal apresenta mais casos 

organizados por um critério de temática e menos não pré-estabelecido/inusitado.  

Ainda que uma galeria apresente sequencialidade não narrativa ou seleção não 

pré-estabelecida, é importante situar aqui que a relação entre imagem e texto pode vir a 

                                                
6 Outros casos encontrados enquanto narrativos apontam para novas dinâmicas atípicas, como foi o caso 

encontrado na BBC. A BBC se revela como o portal que abarca os recursos multimidiáticos e inclusão de 

informações obtidas em outros sites em suas matérias sustentando-se no fenômeno da convergência, 

garantindo, em efeito, uma experiência mais expansiva com o leitor. 
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quebrar tal aleatoriedade proposta pela consideração das imagens isoladas. A relação 

imagem e texto desempenha um exame para as galerias fotográficas de tais portais. 

2.3 Relação Imagem e Texto 

De modo a analisar como se dá a relação entre o texto e a imagem nas galerias, 

elegeram-se os critérios de revezamento e ancoragem (BARTHES, 1984). Esses 

fenômenos marcam um possível exercício de compreender como os portais trabalham 

com o texto e com imagem. Ainda que galerias comportem a ideia de um espaço 

puramente imagético, é conveniente lembrar que as galerias on-line não deixam de ser 

um tipo de texto (CAPLE, KNOX, 2012) que é integrado com outros elementos 

responsáveis por incluir significados ao que é representado. A ausência de 

temporalidade na imagem estática, por exemplo, se desloca para a presença de 

temporalidade a partir dessa integração com outras gramáticas.  

[...] é importante olhar para os "complexos de texto" (por exemplo, histórias 

"verbais", galerias, vídeos publicados juntos) que se tornam mais comuns nos 

jornais on-line e levam em consideração o fato de que as histórias podem ser 

(e são) contadas por múltiplas maneiras. (CAPLE, KNOX, 2012, p. 233, 

tradução nossa)7. 

Na ancoragem, descrita por Barthes (1984) tem-se uma relação mais fixada 

pelo texto, já que o texto levará o leitor a considerar algumas ideias pré-estabelecidas 

sobre a imagem ou sobre o contexto implicado e deixar outros significados de lado. A 

noção de revezamento ou relais sustentada por Barthes (1984) cumpre definir a relação 

entre texto e imagem como a relação pautada na complementariedade; o texto não 

esgota o significado que a imagem evoca, mas contribui para a ampliação do contexto 

da imagem, assim como a imagem também o faz.  

Em vista disso, considerando o total levantado, 45 galerias (43% dos casos) 

apontam para uma relação de revezamento e 34 galerias (57% dos casos) apresentam 

relação de ancoragem, onde, em maior predominância exibiam uma sequencialidade 

não pré-estabelecida/inusitada, especialmente em galerias do El Pais. Em outros 

momentos, houve casos tanto de revezamento e ao mesmo tempo de ancoragem. Há 

uma prevalência, portanto, de uma relação de ancoragem e revezamento, assim como 

                                                
7 [...] it is important to look at the ‘text complexes’ (e.g. ‘verbal’ stories, galleries, videos which are 

published together) which are becoming more common in online newspapers, and to take into 

consideration the fact that stories can be (and are) told by multiple means. (CAPLE, KNOX, 2012, p. 

233)7 
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em uma sequencialidade não pré-estabelecida/inusitada e temática. Não obstante, 

notaram-se casos em que a presença de redundância acompanhada também de 

revezamento estava incluída na sequencialidade temática e até mesmo narrativa (caso 

“Stunning Photos, New and Old, of Rio de Janeiro” no New York Times
8
). 

Dos 16 casos narrativos, 63% (10 casos) possuíam relação de revezamento. Tal 

fato sugere uma atenção especial ao tratamento com o contexto e informação a ser 

veiculada ao leitor. No entanto, a maior parte dos casos embora se concentre nas 

galerias do El Pais – marcam momentos em que a sequencialidade narrativa é 

desenhada pela relação de ancoragem. Ainda que o The Guardian apresente um caso 

narrativo em galeria, esse caso é cercado pela relação de ancoragem em que se firma 

uma relação onde o texto apenas atribui um significado à imagem de modo a não 

expandir o contexto que é representado. Já o New York Times oferece um caso narrativo 

“Olympic Hosts Who Aren’t Invited”, sob uma ordem de abordagem de desdobramento, 

havendo uma relação de revezamento entre texto e imagem.  

Sob face deste caso – que foi um caso especial abraçado pelo portal (tendo em 

vista o diferente tipo de layout criado, a assinatura de apenas um fotógrafo e uma 

relação de revezamento entre os textos e imagens), abriga-se outro aspecto fundamental 

que é a fonte de tais imagens. Lança-se a reflexão de como a origem das imagens 

demarca implicâncias assim como as relações entre texto e imagem o fazem. 

2.4 Fonte das Imagens 

As galerias dos portais possuem imagens derivadas de agências e fotógrafos 

com trabalho assinado por eles próprios. Entre essa ponte, há aquelas galerias que 

possuem imagens de fotógrafos do próprio portal ou até mesmo de imagens derivadas 

de outros sites. De fato, é válido ressaltar que a origem das imagens fotográficas 

inclusas na galeria chama atenção para algumas tendências não somente na atividade de 

pós-produção, mas nas etapas que a antecipam. No momento em que há uma galeria 

completamente assinada por um fotógrafo, há por trás desse produto final um trabalho 

fotográfico que foi composto exclusivamente sob um único olhar. Essa construção das 

imagens provavelmente desperta uma possibilidade maior de adentrar em um campo do 

                                                
8 Ver em: http://www.nytimes.com/slideshow/2016/08/05/t-magazine/travel/olympics-rio-travel-

photos/s/rio-photos-slide-2VRT.html?_r=0  
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expediente narrativo. O que se alude é que, em efeito, quando há um trabalho autoral, 

predominantemente, há uma ligação mais próxima com a narratividade, visto como 

imagens fotográficas derivadas de agências decorrem de diferentes fotógrafos e 

diferentes editores, e, portanto, diferentes construções imagéticas, tempo, espaço e 

objetos registrados. Entretanto, pode ocorrer o inverso; imagens produzidas em 

diferentes espaços, por diferentes fotógrafos, com diferentes referentes, igualmente pode 

resultar narrativo.  

Ritchin (2013) lembra sobre tendência de muitos fotojornalistas migrarem ao 

trabalho autoral a fim de produzirem materiais mais narrativos e mais comprometidos 

com o contexto do evento; de modo que haja uma expansão do contexto que é 

registrado e não apenas um registro puramente indicial que premia o instante “decisivo” 

e a presença do fotógrafo. Há agora, e as galerias (especialmente narrativas) chamam 

atenção para isso, um exercício que vai de encontro justamente a essa mudança de 

perspectiva do caráter puramente indicial. Enfatiza-se o antes, o que ocorre durante e o 

que ocorre depois e ainda a realidade que é permeada e implicações em torno do evento 

registrado e dos personagens deste evento. 

A maioria das galerias abarca imagens fotográficas derivadas de agências. Das 

79 galerias, 40 galerias (51%) para além de conterem imagens produzidas pelo portal ou 

fotógrafo específico, sempre disponibilizam imagens concebidas pelas agências de 

imagem. Em outros casos, pôde-se perceber que quando narrativos, a maioria das 

imagens produzidas eram de autoria apenas de um fotógrafo independente ou fotógrafo 

do portal. As galerias do The New York Times são um exemplo nesse sentido.Mas ainda 

que pese esse fato, boa parte das galerias do New York Times, conforme discutido, 

apresentam sequencialidade temática – e vale ressaltar que a ampliação do contexto do 

evento registrado embora não se efetive por meio de um expediente narrativo, se efetiva 

pela relação texto e imagem, sendo algo muito expressivo nestas galerias. A presença do 

fotógrafo marca uma atuação imprescindível para os desdobramentos narrativos ou 

informativos da pauta em questão, seja na etapa de produção, pré-produção ou ainda 

pós-produção. E é na etapa de pós-produção que se imprime a experiência do leitor ao 

que concernem sensações e construções de sentidos. Fase essencial marcada pela 

seleção de imagens e palavras que o rodeiam. 

2.5 Colunas e Navegação (template) das Galerias 
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A partir da disposição das imagens no layout, surgem implicações na maneira 

como as imagens forneceram um sentido ao leitor que toma fruição, tendo em vista que 

promove a quebra da polissemia da imagem a partir da junção do texto. Desde a 

sequência estabelecida, a dimensão das imagens, a maneira como será movimentadas, a 

distância entre imagem e texto, dentre outros aspectos, transformam a leitura do sujeito, 

guiam o olhar e, nesse sentido, impulsiona o leitor a construir a significação e sensações 

após a leitura da galeria.  

Em relação à coluna, apenas o The Guardian e New York Times apresentam 

duas colunas – enquanto o primeiro a navegação se dá por meio do scroll e pelo clique 

do mouse (quando opta por visualizar a imagem num modo ampliado em toda a tela), no 

segundo portal, a navegação é operada pelo clique do mouse, já o El Pais adota uma 

coluna apenas, mas há duas maneiras de visualização da galeria (a padrão 

automaticamente se dá em slideshow, a secundária que é optada pelo leitor, se dá pelo 

movimento do mouse a qual comporta imagens em dimensão maior, tal como o The 

Guardian). Observou-se que assim como ocorreu com a galeria do El Pais, alguns casos 

encontrados na cobertura do New York Times chamou a atenção para a diferenciação de 

layout quando se apostava em uma sequencialidade narrativa em união a um trabalho 

autoral de fotógrafo. Enquanto as outras galerias com sequencialidade temática se 

configuraram com um layout padrão em duas colunas sob movimentação do clique, a 

galeria “Olympic Hosts Who Aren’t Invited”
9
 apresenta um layout que dispõe as 

imagens em dimensão maior e uma movimentação que se apoia sob o scroll. 

Nessa linha de horizonte, numa perspectiva geral, 65% (51 casos) detêm as 

imagens organizadas em uma coluna e 35% (28 casos) apresentam 2 colunas. Em uma 

página com duas colunas, o sujeito tem uma visão panorâmica e por vezes, já descobre 

as informações em torno de todo o contexto, por outro lado, em uma página com apenas 

uma coluna, como ocorre no The Guardian, existe uma chance maior de o leitor passar 

mais tempo na página e descobrindo novas informações a cada movimento deste. Essa 

                                                
9 Trata-se de uma reportagem especial que é acompanhada por um layout diferente do qual é 

habitualmente utilizado por outras matérias do portal, promovendo assim uma apresentação especial e 

diferenciada, de maneira a propor mais destaque ao conteúdo informado. A disposição das imagens parte 
de planos mais abertos e dimensão maior das imagens (contrastando com a dimensão das imagens das 

próprias galerias do site e de outras matérias convencionais). Mas o tratamento especial vai além disto, na 

matéria referida, há a contemplação de uma abordagem narrativa. Aqui temos a história não apenas do 

evento que é relatado, mas do que ocorre por fora do evento; um olhar com outros ângulos a partir do 

evento abraçado. 
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duração, substancialmente, determinada diferentes sensações estéticas. É possível notar 

que portais como The New York Times e The Guardian concentram-se nessa dinâmica, 

pois as galerias oferecem uma diagramação que possibilita a leitura autônoma do sujeito 

e dispõe as imagens sem interferências de bordas, de modo que impede uma possível 

poluição visual e desconcentração na leitura. Já no El Pais, além de haver bordas, a 

diagramação e forma de navegação das imagens afeta de certo modo a experiência do 

sujeito com a imagem, pois direciona o olhar do sujeito com mais atenção para algumas 

direções provocando um nível de atenção maior ou menor para determinados espaços da 

página. E em união a tal fator, a experiência com as imagens em torno de efeitos de 

suspense ou curiosidade revela que há algo de interessante concentrado nas galerias do 

The Guardian quando se aclara como é feita a navegação das imagens em união à 

dimensão destas na página do site (em função também do layout).  

Já as galerias do El Pais detêm um layout que considera os limites da página 

em diálogo conveniente com a imagem, isto é, as imagens ocupam uma boa parte da 

página de modo que o leitor não consegue visualizar por inteira, tendo que mover com o 

mouse para cima ou para baixo a fim de conseguir ler toda a imagem. Entretanto, o 

sujeito tem a opção de visualizar a galeria de maneira diferente, ele pode fazê-lo por 

scroll, no entanto, a opção é pouco notória, pois há apenas um ícone que passa quase 

despercebido. Outro aspecto analisado é a opção em slideshow (presente no El Pais 

como opção padrão) que provoca uma alteração na leitura deliberativa do leitor de 

modo que antecipa a sequencialidade do exame das imagens. 

Quando as narrativas lineares são postas em apresentações de slides on-line 

(e, por enquanto, as apresentações de slides continuam sendo o padrão 

visual), elas também devem ser criadas para que cada imagem acrescente à 

experiência do leitor, construindo formas cruciais sobre aquelas que 

precedem. [...] Isso estimula o olhar do espectador a vagar para permanecer 

ativo, pesquisando inteira a cada imagem subsequente para o significado [...] 

(RITCHIN, 2013, p. 59, tradução nossa).10 

Há de fato certa tendência das galerias em dispor as imagens em uma 

sequencialidade essencialmente não pré-estabelecida/inusitada – ou ainda em alguns 

casos temáticos, mas poucos momentos evidenciam-se alguns casos narrativos. E é a 

                                                
10

 When linear narratives are desired in online slide shows (and for the time being slide shows remain the 

visual default), they, too, should be created so that each image adds to the reader’s experience, building in 

substantive ways upon those that precede and follow it. […] This encourages the viewer’s gaze to 

wander, to remain active, searching the entirety to each subsequent image for meaning […] (RITCHIN, 

2013, p. 59). 
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diagramação da página que sustenta essa disposição. Contudo, é sabido que, em função 

da natureza das galerias partirem de um layout já pré-estabelecido e que há um espaço 

fixo reservado para as imagens serem situadas, existem, portanto, comportamentos que 

se repetem e uma limitação. Portal como The Guardian oferece uma sequencialidade 

predominantemente não pré-estabelecida/inusitada e menos narrativa, sendo que a 

relação entre a imagem e o texto se assume como – em boa parte – uma relação de 

ancoragem e não de revezamento, oferecendo assim, ao leitor, uma experiência mais 

rasa em termos de contato com a informação.  

No eixo da ancoragem, é sabido que muitas galerias ainda não se preocupam 

com a expansão da informação do contexto, especialmente quando se pensa na 

manifestação de um diálogo mútuo entre imagem e texto. Dos casos analisados, o El 

Pais embora seja o portal com maior quantidade de galerias (maior parte com até 30 

imagens), possui muitos casos de relação de ancoragem, sendo que estas quando 

ocorrem, em maior predominância são acompanhadas de muitas imagens e por uma 

sequencialidade das imagens essencialmente não pré-estabelecida/inusitada – a saber; 

galerias como “Imagens do dia” (19 galerias contém o critério de seleção “imagens do 

dia” sob uma sequencialidade que não foi pré-estabelecida, que é inusitada). 

Se por um lado, o layout exerce sobressalente implicância nos protocolos de 

leitura que o sujeito realiza, por outro lado, fatores como texto, vídeo, som, links, isto é, 

uma estrutura de galeria acompanhada por uma natureza diferente também aponta para 

diferentes formas de fruir um determinado evento.  

2.6 Elementos Multimídia 

Trata-se de uma possibilidade que o sujeito tem de ter acesso ao conteúdo por 

meio de formatos diversificados que, por conseguinte, confere uma experiência mais 

dinâmica e ampla em torno da notícia situada. Para Fatorelli (2016) “As instalações 

multimídia e a prática de elaboração de dispositivos de captação ou de projeção das 

imagens endereçam modos singulares da fotografia, frequentemente em confrontação à 

estética do instantâneo." (FATORELLI, 2016, p. 48-49). Além disso, a articulação das 

imagens com outros tipos de elementos abre espaço para que haja novas possibilidades 

narrativas, colaborando junto com as imagens fotográficas, favorecendo de tal modo 

que não deixem apenas às imagens a competência do papel narrativo. 
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Em vista desse panorama, novos ângulos são configurados e apontam para 

diferentes formas de leitura, justamente em função das diferentes abordagens e diálogos 

multimidiáticos que o jornalismo pode se apropriar. Ritchin (2013) põe em foco a 

presença da multimedia no contexto desse novo fotojornalismo:  

[...] Como mídia social mostrado repetidamente, plataformas digitais podem 

ajudar a promover a comunidade. O maior envolvimento do leitor e vários 

tipos de especialistas em avaliar o significado, o papel ampliado do assunto 
em produzir as imagens, e o quadro maior disponibilizados, incluindo espaço 

para diálogo - tudo isso faz a mediação da tradição oral [...] (RITCHIN, 2013, 

p. 30-58, et seq).11 

Tal cuidado é encontrado no The Guardian e especialmente no New York 

Times revela que, para além, da competência esperada de a imagem contar a história por 

si só, há uma preocupação em romper a barreira da polissemia da imagem e com, os 

elementos como texto, links, conteúdos colaborativos, esse fato torna-se realçado. 

Contudo, a presença de outros elementos multimidiáticos ainda é tímida em galerias, 

pois o que é mais predominante é a presença destes recursos em matérias destes portais, 

sobretudo no portal BBC (fortemente marcado pelo teor interativo e colaborativo, com 

vídeos e imagens e áudios de outras fontes incluindo redes sociais) e New York Times 

(que realiza com mais frequência o uso de infográficos, por exemplo). É valioso 

examinar que no terreno dos elementos multimídia o evento narrado não está 

exclusivamente mergulhado em uma sequencialidade saturada de imagens amontoadas 

sustentadas por uma sequencialidade aleatória, mas é guiado por uma articulação entre 

diferentes elementos multimidiáticos na medida em que possibilita uma ampliação dos 

contextos dos eventos, das novas facetas dos eventos que, possivelmente, não seria 

desdobrado – para além da síntese – caso ficassem a cargo de serem representados por 

uma imagem fixa.  

Para além dos elementos multimídia, a quantidade de imagens situadas nas 

galerias também promove implicações na experiência de leitura. Por vezes, a quantidade 

de imagens nas galerias sugere uma provável de evocação de narratividade, 

especialmente quando há diálogo entre contextos das imagens situadas. Por outro lado, 

o número de imagens, por vezes, não trouxe essa implicação, sobretudo ainda falando 

sobre o El Pais. Houve casos de relação entre texto e imagem redundantes, com muitas 

                                                
11 […] as social media have repeatedly shown, digital platforms can help to foster community. The greater 

engagement of the reader and various kinds of specialists in assessing meaning, the amplified role of the 

subject in producing the imagery, and the larger framework made available, including space for dialogue 

– all this makes the mediation of the oral tradition […]. (RITCHIN, 2013, p. 30-58, et seq, grifo nosso). 
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imagens, e revezamento, da mesma maneira; com a presença de muitas imagens.  The 

New York Times propõe uma experiência pouco diferente; muitas galerias embora 

contenham mais de 15 imagens (a maior parte até 20 imagens com predominância 

temática), ainda tem uma sequencialidade não narrativa, contudo guarda uma relação 

entre imagem e texto como uma relação de reciprocidade, de revezamento, portanto.  

Como indicado, a maioria das galerias tem sua disposição em duas colunas, 

todavia, existe uma exceção em que as imagens são situadas em uma dimensão maior, 

sob um plano mais aberto que tende a comunicar mais informações acerca do contexto – 

especialmente do espaço onde o retratado está presente -, e ainda, firmada por uma 

abordagem narrativa e relação de revezamento, incluindo a presença de mais de uma 

legenda
12

 (no entanto, não há indicação de autoria das imagens). É conveniente nesse 

realce ainda lembrar que, também se nota nos casos narrativos, uma dimensão física 

maior da imagem encontrada em galerias com quantidade superior a 10 imagens.  

Considerações Finais 

Há uma acentuada união entre outros componentes fundamentais pela exibição 

do evento no bojo do fotojornalismo que é a esfera que reúne fotógrafo dos portais, 

fotógrafos freelancers, editores das galerias, agências de fotografias, autoria 

colaborativa etc. Enquanto algumas se dedicam em uma abordagem mais ampla dos 

contextos representados, situando textos, links, conteúdos similares etc., mantendo um 

diálogo que foge da redundância e partem para um teor de revezamento, outras apostam 

na oferta de imagens ambíguas ou até mesmo aleatórias, dispersas em uma galeria que 

não abre espaço para uma experiência mais ampla e expressiva para o leitor que 

“passeia” pela galeria. 

A configuração das galerias já marca uma iminente roupagem de apresentarem 

algumas constantes, como: imagens em sequência, grande número de imagens, 

prevalência apenas de imagens e pouco espaço para textos e outros recursos 

multimidiáticos. Contudo, esse realce admite outros eixos quando se trata do que vem a 

ocorrer no relevo do novo fotojornalismo, tal como acredita Ritchin (2013) ao pontuar 

sobre a crise do fotojornalismo como sendo a crise do uso das imagens e que a possível 

                                                
12 Caso Relato Moradores; Olympic Hosts Who Aren’t Invited. Ver em: 

https://www.nytimes.com/interactive/2016/08/18/sports/olympics/rio-favela-home-photos.html  
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resolução seria admitir o diálogo com estes recursos disponíveis, e especialmente, uma 

nova postura do fotógrafo e do tratamento que se dá com as imagens pré-produzidas, 

produzidas e pós-produzidas para a criação de novas narrativas. 

A partir do que exposto pelo exame das galerias do The Guardian, New York 

Times e El Pais, ilustram-se novos pontos de vistas dentro do fotojornalismo 

contemporâneo, mas ainda evidencia-se que a maneira como se trata as imagens 

fotográficas ainda é pouco tímida no sentido de exploração dos recursos multimidiáticos 

e pelo fenômeno da convergência. Enquanto o The Guardian aposta no layout que 

possibilita uma visualização mais expressiva e experiência de duração que promove 

uma estética diferenciada – no sentido da possibilidade de evocar sensação de 

curiosidade, expectativa e surpresa, ainda não existem tantos casos narrativos. Enquanto 

que no El Pais, pouco se vislumbra um cuidado maior com o modo de navegação das 

imagens, bem como com os critérios de seleção das imagens (muitas são postas como 

“imagens do dia”, trazendo uma saturação de imagens). Por outro lado, o New York 

Times propõe algumas perspectivas diferentes, na medida em que lança galerias e 

matérias exclusivas, a partir de algumas abordagens narrativas e diálogo com texto de 

maneira mais densa. Há em alguns casos, nesse sentido, uma espécie de solidariedade 

entre texto e imagem, um diálogo mais expressivo, tal como ocorre no New York Times, 

mas em outros casos conforme situados na análise, existe uma espécie de isolamento 

que não considera esse diálogo.  

Ainda prevalece uma ideia a respeito de como se dá a organização e tempo de 

leitura que o leitor irá possuir ao visualizar a página da galeria. Tal cuidado que é 

presidido nessa nova dinâmica encontrada no Guardian e especialmente no New York 

Times revela que, para além, da competência esperada de a imagem contar a história por 

si só, há uma preocupação em romper a barreira da polissemia da imagem e com, os 

elementos como texto, links, conteúdos colaborativos, esse fato torna-se realçado. Aqui 

o evento narrado não está exclusivamente mergulhado em uma sequencialidade saturada 

de imagens sustentadas por uma sequencialidade aleatória, mas é guiado por uma 

articulação entre diferentes elementos multimidiáticos. Guiado, sobretudo, por uma 

abordagem narrativa que se volta para o aprofundamento dos eventos evocando um viés 

mais sensorial e simbólico. Esses códigos receptivos, de reconhecimento e de 

transmissão (ECO, 2004) passam a potencializar a carga sentimental nos eventos.  
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Ainda que o diagnóstico revele que as galerias on-line ainda trabalham de 

maneira tímida as imagens fotográficas, compete lembrar que as galerias on-line 

enquanto espaços de informação também podem assumir um papel de relatar notícias e 

que ainda podem ser um espaço multimodal decisivo para contar histórias. Enquanto 

espaços que têm uma sequência que abarca início, meio e fim, são espaços também 

guiados por normas narrativas (CAPLE; KNOX, 2012). É possível ampliar a 

compreensão sobre as galerias on-line, suas possibilidades de articulação e novos 

diálogos, isto é, ainda há muito que se explorar a partir destes terrenos que abrigam não 

somente um amontoado de imagens, mas uma variedade expressiva de elementos 

multimidiáticos em parceria.  
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