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EMENTA

A utilização da fotografia no Jornalismo; História do Fotojornalismo; Equipamento Fotográfico; A imagem digital;
Linguagem fotográfica e informação; Gêneros do Fotojornalismo: o retrato e a Fotorreportagem; Fotojornalismo e
internet.
OBJETIVOS

•

Compreender os processos de produção da informação por meio da linguagem fotojornalística;

•

Conhecer as técnicas básicas da fotografia jornalística, por meio de conhecimento prático e de uma correta
utilização de equipamentos e produtos associados à fotografia jornalística;

•

Analisar a fotografia em sua inserção nos veículos impressos e digitais de comunicação e na sua relação com o
texto jornalístico, com o título e com a legenda, como fatores essenciais na produção de diferentes mensagens;

•

Produzir fotografias jornalísticas a partir de pautas específicas, utilizando câmeras fotográficas digitais.

•

Discutir as mudanças no jornalismo contemporâneo decorrentes do processo de globalização e convergência de
mídias propiciadas por novas tecnologias e suas implicações para o fotojornalismo.

•

Discutir as questões éticas e estéticas do fotojornalismo contemporâneo tanto nos meios impressos quanto na
internet: o papel dos coletivos e das agências independentes

•

Produzir fotorreportagens
METODOLOGIA

O curso tem caráter teórico/prático, com aulas expositivas e ilustradas para demonstrações de efeitos e técnicas da
fotografia jornalística. Os alunos terão ainda acesso às técnicas de tratamento de imagem por meio do programa Adobe
Lightroom 6, sendo instruídos em seus princípios básicos. Na prática, as aulas vão acontecer por meio:
•
•
•
•
•
•

Aulas expositivas dialogadas;
Exercícios práticos realizados na universidade;
Exercícios práticos realizados fora da universidade;
Exercícios práticos de cobertura fotojornalística produzidos interdisciplinarmente ou propostos pelo professor;
Produção de pautas fotográficas para o Jornal da Facom e Impressão Digital 126
Produção de fotorreportagens

AVALIAÇÃO

As avaliações da disciplina serão formativas e acontecerão ao longo do semestre. Além das atividades práticas
propostas pelo professor, os alunos serão avaliados por meio de: pesquisas com repórteres fotográficos de grandes
jornais do Brasil e da Bahia; produção de fotorreportagens; análise de projetos gráficos e editoriais de jornais e revistas;
produção de pautas fotográficas para Jornal da Facom e Impressão Digital 126.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introdução à fotografia jornalística: conceitos, características e usos;
A história da fotografia jornalística, principais eventos de sua conformação, avanços técnicos e principais
fotógrafos. A história do fotojornalismo no Brasil, principais fotógrafos e veículos de comunicação;
Equipamento fotográfico digital, seu funcionamento e correta operação. Acessórios e lentes;
Principais elementos da linguagem fotojornalística: luz, enquadramento, elementos de composição, elementos
morfológicos, o texto;
A fotografia jornalística, seus gêneros e diferentes campos de aplicação: o hard news, o retrato fotográfico, a
fotografia de esportes e a fotorreportagem.
A pauta: como interpretar imageticamente o conteúdo de uma pauta.
Os procedimentos técnico-profissionais que influenciam a leitura de uma fotografia: normas de paginação,
tamanho de fotos, posicionamento nas páginas (diagramação), títulos e legendas.
A edição: avaliando a força icônica (impacto visual,visibilidade, conteúdo semântico) e a qualidade estética de
uma imagem.
Programas de tratamento de imagens na fotografia digital: produção de efeitos, correção de problemas,
reenquadramento e tratamento de imagem no Adobe Lightroom 6;
Direito de imagem e direito de autor
A construção de realidades por meio do fotojornalismo: a análise do discurso no fotojornalismo
O fotojornalismo na internet e novos atores sociais
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GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação: a construção biofísica, lingüística e cultural da simbologia das cores.
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