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Resumo 
Esta pesquisa de iniciação científica buscou entender o        
processo de seleção de imagens na rotina de produção         
jornalística do projeto de extensão Lente Quente. A        
pesquisa recortou manifestações políticas do período de       
2012 a 2017, procurando padrões presentes tanto no ato         
de fotografar quanto na escolha da edição. Ao todo são          
40 pautas, um acervo de 725 imagens e 54 publicações          
na plataforma online do Flickr. O resultado apresenta a         
visão de padrões orientados na ação extensionista,       
critérios colaboradores para a seleção de imagens no        
jornalismo e valorização de manifestações políticas. 

Introdução  
A seleção de imagens para a publicação final em uma          
organização jornalística é realizada pelo editor de       
fotografia. O editor é o indivíduo que alinha os padrões          
editoriais e os critérios de noticiabilidade da redação. A         
edição é um processo de escolha, no qual a pessoa          
determinada para esta tarefa precisa definir o que        
merece ser publicado. Esta função está presente em        
todo o processo de produção da cobertura fotográfica.        
Além de selecionar, ele é alguém que faz a cobrança do           
material e acompanha a produção de outras agências. O         
editor de fotografia não pode simplesmente escolher a        
imagens que mais lhe agrade, ele precisa ter        
conhecimentos das técnicas do fotojornalismo e também       
entender maneiras que possibilitem a leitura do material        
produzido pelo seu público. 

Material e Métodos 
A pesquisa seguiu duas etapas. A primeira concentra o         
levantamento de toda a memória científica produzida       
durante os dez anos do projeto. Já a segunda parte da           
pesquisa consiste na análise das fotos de manifestações        
políticas publicadas entre 2012 e 2017. Foram       
encontradas no acervo digital da plataforma Flickr todas        
as imagens publicadas que se encaixavam no recorte e         
a partir disso foi produzida uma ficha de análise que          
descreve composição da cena e posição do fotógrafo.        
Ao todo foram analisados 11 critérios. A análise partiu do          
olhar descritivo do que está presente nas imagens. Os         
dados foram compilados em tabelas para interpretação.. 

Resultados e Discussão 
A análise da cobertura jornalística de manifestações       
políticas identificou padrões de publicação operando nas       
rotinas do fotojornalismo do referido projeto de extensão.        
A edição tende a selecionar imagens que mostram a         
proximidade do fotógrafo com o ato fotografado (74%),        

além da câmera estar de frente ou na lateral da          
movimentação (85%). As fotos estão no formato       
horizontal (85%) e em cores (89%). Os eventos        
pautados correm no período diurno (66%), os espaços        
são externos (83%), normalmente avenida e praça. Os        
planos fotográficos variam entre aqueles que evidenciem       
o conjunto ou o ambiente (48%). Os objetos fotografados         
evidenciam movimento em 61% das publicações, sendo       
que o ângulo de tomada varia entre o plano normal          
(59%) e o plano picado e o contrapicado (41%). O          
enquadramento prefere mostrar o conjunto de pessoas       
(74%) e as cenas mais fotografadas são o percurso da          
marcha e a concentração de pessoas no início ou no          
final da manifestação. Os resultados exemplificam o       
funcionamento da rotina de produção jornalística e como        
ela opera seleção no fotojornalismo. São padrões vistos        
além da ação extensionista do projeto Lente Quente. 

Conclusão ou Conclusões 
A pesquisa contribuiu para a produção de um banco da          
memória científica do projeto de extensão Lente Quente.        
Além disso, percebeu-se padrões na seleção de       
imagens no fotojornalismo. A seleção tende a publicar        
imagens que consigam informar em apenas uma foto,        
mostrando muitas vezes o conjunto e evidenciando a        
ação presente. O trabalho também evidencia o       
funcionamento das manifestações políticas e o uso do        
espaço público por distintos coletivos. A pesquisa rendeu        
desdobramentos, com inscrição de um resumo e cinco        
artigos em eventos científicos. 
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