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RESUMO 

 

 

Trata-se do estudo de análise de fotografias, seus diversos usos e divulgação das 

fotografias do Acervo Fotográfico da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Vitória. 

O problema da recuperação da informação perpassa pela busca de procedimentos teóricos e 

metodológicos para a representação da informação, na intenção de encontrar meios de 

aperfeiçoar os métodos de organização da informação de forma a aumentar a acessibilidade 

por parte dos usuários, a comunicação e geração de novos conhecimentos. Para a formação 

do quadro teórico foram examinados princípios metodológicos aplicados à análise de 

fotografia e do comportamento de busca da informação. Apresentam-se princípios de 

análise de fotografias como modo de subsidiar processos de indexação e síntese de 

fotografias digitais na esfera municipal da Prefeitura de Vitória (ES), a fim de 

operacionalizar a indexação e criar pontos de acesso para a recuperação da informação da 

fotografia. 

 

 

Palavras-chave: Análise de Fotografia. Comportamento informacional. Recuperação da 

Informação. Representação da Informação 
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ABSTRACT 
 

This is research addresses the study of analysis of photographs, their various uses and 

disclosures of photographs of the Photographic Collection of Department of 

Communication of the City of Victoria. The problem of information retrieval runs through 

the pursuit of theoretical and methodological procedures for the representation of 

information, anticipating in creating improved methods of organizigin in order to increase 

accessibility for users, communication, and especially generation of new expertise. 

Organizational principles applied to the analysis of photography and the behavior of 

information search were examined to from the the To form the theoretical framework were 

examined methodological principles applied to the analysis of photography and 

information seeking behavior. From these studies we present principles of analysis of 

photographs as a way of supporting processes of indexing and theoretical framework. We 

present the principles of analysis of photographs as a of subsidizing indexing process and 

synthesis of digital photos in the  municipal City Hall of Victoria, in order to operationalize 

the indexing and access points for information retrieval photography . 

 

Keywords: Analysis of Photography. Information Behavior. Information Retrieval. 

Representation of Information 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A presente pesquisa procura trazer para o campo da Ciência da Informação 

questões relacionadas às imagens, em particular, as fotografias. As discussões serão 

pautadas na análise e indexação de imagem fotográfica, suas multiplicidades de uso e 

divulgação, além de apontarmos sua importância para a construção da memória social
1
.  

Entendemos, neste trabalho, a fotografia como meio de comunicação humana pelo 

qual a transferência ocorre entre o produtor e o usuário. Utilizada sob a forma de narrativa, 

constrói o campo da memória. Com poder de comunicação, é definida como veículo de 

mensagens que são trocadas entre o meio social e os indivíduos. A fotografia já nasce 

como objeto informativo, como documento portador de conteúdo informacional dentro da 

Ciência da Informação, numa dinâmica que agrupa o processo de produção e representação 

social e informacional.  

A fotografia permeia o cotidiano da sociedade moderna e demonstra a importância 

que os discursos icônicos possuem como meio de transmissão de informação e cultura. Se 

por um lado tem poder de criar uma realidade e de preservar fatos que o tempo devora, por 

outro, é considerada memória, capaz de funcionar como elo entre o que ocorreu e o que 

poderá ser revelado. As fotografias estão carregadas de mensagens que podem apresentar 

significativas contribuições para a geração de novos conhecimentos seja no contexto 

político, social ou cultural, sendo, portanto, suporte de unidade de informação. Tais 

características é que possibilitam sua eleição para debater sobre sua capacidade 

informacional.  

A problemática a ser explorada neste estudo tem como pressuposto o potencial 

informativo da imagem consubstanciada em fotografias digitais produzidas pela 

Coordenação de Imagens da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Vitória 

(ES) – (Secom/CI), e que são veiculadas de diversas formas nos meios de comunicação 

(Acervo Fotográfico que representa parte da memória social da Cidade de Vitória) a fim de 

divulgar para a população municipal ações, fatos, acontecimentos, mudanças, 

comportamentos, transformações ocorridas na cidade durante uma determinada gestão 

municipal e que são comunicadas pela Prefeitura.  

                                                      
1
 Memórias são contribuições dos grupos sociais e são eles que determinam o que é memorável e os lugares 

nos quais serão preservadas. [...] e que não é possível ter uma lembrança completa dos fatos, considerando 

que as instituições, sendo parte integrante dos meios sociais e políticos da sociedade tem o importante papel 

na construção da memória social, pois são fontes produtoras de informação. (HALBWACHS, 1990, p. 187). 
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As fotografias, entretanto, carecem de parâmetros para sua análise e indexação, 

visto que são testemunhas de cenas sociais e políticas da sociedade, com capacidade de 

expressar os diversos modos de vida e comportamento existentes no meio social. Essas 

fotos são usadas pelos diversos profissionais da Secom no desenvolvimento de suas 

atividades, bem como por usuários externos. 

Nossa proposta será norteada pelo objetivo principal de trabalhar com informações 

produzidas na esfera pública, possuidoras de significações que suscitem estudos que 

busquem conhecer a fotografia por sua origem, forma de produção, intenção e forma de 

disseminação. Sabemos que a especialidade da representação documentária textual e 

imagética enfrenta o dilema  da redução do conteúdo de um documento ponto de partida da 

análise e indexação, pois neste momento são potencializados e selecionados possíveis 

pontos de acesso ao conteúdo de documentos, ou seja, fragmentos de um documento. Os 

pontos de acesso indexados e disponibilizados para tornar um documento acessível não dão 

conta da riqueza informacional do conteúdo do documento de partida que será indexado. 

Assim, a ausência de critérios nos processos de análise e síntese de fotografias para a sua 

representação e recuperação em grandes estoques de informação prejudicam a apreciação 

do indexador.  

Ao examinar a estrutura de transmissão de informação da Secretaria de 

Comunicação da Prefeitura de Vitória (Secom), encontramos diferentes meios de 

divulgação da informação, sendo que, em sua quase totalidade, utilizam a fotografia como 

forma de testemunho
2
 das atividades promovidas pela Prefeitura de Vitória (PMV). 

 Nesse ambiente, encontramos um Acervo Fotográfico que representa parte da 

memória social da Cidade de Vitória, bastante utilizado pelos profissionais da Secretaria de 

Comunicação (Secom), e pela população que acessa o site da PMV. Ao examinar a 

situação do Acervo Fotográfico, constatamos que este apresenta deficiências quanto a 

descrição e representação das informações contidas nas fotografias, tais como: ausência de 

identificação de pessoas, local, tempo, título, dentre outras. Em conseqüência, verificamos 

que implicações dessa análise deficitária são percebidas nos pontos de acesso para a 

recuperação dos conteúdos dessas fotos. 

A partir da prática da autora desta pesquisa no Acervo da Secom/CI foi possível 

defrontar-se com o problema de estudo que será analisado no desenvolvimento dessa 

                                                      
2
 Usaremos o conceito de testemunho representado por Peter Burke (2004) como expressão de evidência, de 

provas materiais de uma realidade vivida; a imagem como reflexo direto da realidade, desse modo, 

testemunhos visuais. 
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pesquisa. Diante disso, perguntamos: Como podemos aprimorar o processo de análise 

fotográfica e sua indexação no âmbito de um Acervo Fotográfico que representa parte da 

memória social da Cidade de Vitória, mas que é produzido pela Prefeitura Municipal de 

Vitória no desempenho de suas atividades gestoras, a partir do Plano de Governo da 

Administração Municipal
3
, e que são disseminadas e veiculadas de diversas formas nos 

meios de comunicação e com diferentes objetivos? Para buscar respostas a esta questão 

recorremos aos fundamentos dos trabalhos desenvolvidos por Sarah Shatford e Carol C. 

Kuhlthau que procuram c compreender o processo informacional com vistas à melhoria da 

representação e recuperação da informação contida em fotografias. 

Somando-se a isto, teremos como base teórica os estudos de comportamento de 

busca e uso da informação pelo profissional em seu processo de trabalho em uma 

instituição, ou seja, o profissional da Secom no desempenho de suas atividades. Portanto,  

elegemos como fundamentação e método de trabalho o modelo proposto por Carol C. 

Kuhthau denominado “Information Search Process” – ISP, isto é “Processo de Busca de 

Informação”. Usaremos, porém, o modelo na perspectiva de Cordeiro (2011), que verifica 

a possibilidade desse estudo de comportamento subsidiar as atividades de análise e síntese 

dos documentos que são realizadas pelo profissional da informação. Aqui testaremos esta 

proposta em um contexto de produção singular, isto é, a produção de fotografias 

eletrônicas na esfera pública de uma Secretaria Municipal de Comunicação da 

Prefeitura/Coordenação de Imagem, a fim de prover as mídias e os serviços que são 

disponibilizadas para a sociedade e a imprensa, além de atender a demandas externa e 

interna da Administração Municipal 

Retornando a nossa indagação, afirmamos que a situação relatada é decorrente da 

deficiência de indexação e facetas na representação desse acervo, considerando sua atual 

organização.   

A partir dessa constatação, verificamos uma oportunidade de investigar 

metodologias e princípios que auxiliem na representação e recuperação dos conteúdos dos 

documentos fotográficos com a finalidade de contribuir, através desses procedimentos, 

para a melhor descrição das informações contidas nesses documentos, oferecendo maior 

precisão dos conteúdos a serem indexados e buscados, somando-se a isto a agilidade na 

recuperação de informação.  

                                                      
3
 Documento do qual constam as principais orientações políticas e as medidas a adotar ou a propor para 

governar durante um período em que estiver no comando de algum governo (DUARTE, 2004) 
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Diante dos prejuízos trazidos pela falta de princípios de análise das fotografias 

produzidas pela Coordenação de Imagem (Secom/CI) e tendo a fotografia como fonte de 

informação, torna-se imprescindível princípios de análise do conteúdo fotográfico. Tais 

metodologias podem identificar características que auxiliem a compreensão e 

contextualização das fotografias, tornando possível a disponibilização de informações 

consistentes.   

Nesse sentido, procuramos trabalhar a fotografia sob a luz da Ciência da 

Informação como documento, fonte de informação e memória, aportando-nos na Análise 

de Imagens Fotográficas que fornecem elementos de construção social. Para isto, temos 

como base teórica os estudos sobre o comportamento de busca e uso da informação pelo 

profissional em seu processo de trabalho em uma instituição, ou seja, o profissional da 

Secom no desempenho de suas atividades.  

A atuação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura/Coordenação de Imagem 

visa a fomentar/atender a três eixos de ação: publicidade, comunicação popular e 

assessoria de imprensa. Assim, algumas atividades realizadas pela Prefeitura de Vitória são 

selecionadas (pautadas) para cobertura fotográfica e, em decorrência, publicizadas pelo 

jornalismo online, pelo departamento de marketing e veiculadas em meios de comunicação 

externa para divulgação da cidade de Vitória. 

O objetivo principal desta pesquisa é compreender a geração e o uso das fotografias 

pelos profissionais
4
 nas diversas atividades que desenvolvem na Prefeitura de Vitória, de 

modo a subsidiar princípios de análise e indexação para o tratamento desse material que 

compõe o acervo da Coordenação de Imagens (Secom/CI). Um conjunto documental que 

abarca informações culturais, artísticas, educativas, políticas, econômicas e sociais da 

cidade, que pode permitir a constituição de memória e potencializar a geração de novos 

conhecimentos se adequadamente registradas e representadas.  

 Para dar forma a tal objetivo procuraremos: 

 Caracterizar a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Vitória como 

órgão responsável pela produção de imagens fotográficas, bem como identificar os 

seus diferentes usos; 

                                                      
4
 Editor de notícias, assessores de comunicação e publicitários.  
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 Buscar princípios de análise de fotografia para defini-la como elemento de 

evidência, fonte de informação e pesquisa, seu significado e contribuição para a 

constituição de memória social; 

 Apresentar princípios de análise e indexação de fotografias; 

 Analisar conjuntos fotográficos de acordo com os procedimentos 

metodológicos propostos; 

 Subsidiar princípios de análise e síntese de fotografias em Arquivos Digitais 

de Fotografias na esfera municipal de uma Prefeitura. 

  

 Para o marco empírico selecionamos três conjuntos fotográficos sobre a  Cidade de 

Vitória (ES) e pertencentes ao Acervo Fotográfico da Secom. Este recorte teve como 

critério selecionar conjunto de imagens que representam aspectos da vida pública 

concernentes aos componentes espaciais, culturais e históricos da Capital Capixaba, 

considerados significativos para a análise. 

 A estrutura do trabalho aqui apresentado se inicia com esta introdução, a seguir a 

parte referente à revisão de literatura e marco teórico-conceitual. Na seção três uma 

abordagem sobre Comunicação Pública na Secom. A seção quatro dispõe sobre a 

Fotografia na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Vitória, enquanto a seção cinco 

trata do campo empírico, mostrando os diferentes usos da fotografia na Secretaria de 

Comunicação da Prefeitura de Vitória. A seção seis, por sua vez, dispõe sobre os 

procedimentos metodológicos a serem utilizados e a metodologia de abordagem. A seção 

sete traz o resultada do estudo e no qual são propostos os princípios de análise e indexação 

para o Acervo fotográfico da Secom/CI. E a última seção apresentaremos a conclusão. 
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2 MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

 

Iniciamos a pesquisa com levantamento bibliográfico objetivando demonstrar, 

resumidamente, a situação atual das pesquisas sobre fotografia no domínio da Ciência da 

Informação, Biblioteconomia e Arquivologia em âmbito nacional. Entretanto, de forma 

exploratória, visitamos ainda as áreas da História, Arte, Comunicação.  

Para abalizar nosso estudo, realizamos uma busca sobre o termo Fotografia (s), no 

período compreendido entre os anos de 2008 a 2011. As fontes selecionadas para a 

pesquisa foram escolhidas por serem classificadas como “periódicos nacionais” de acordo 

com o Critério “Qualis” da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível 

Superior). 

Os periódicos consultados foram: Ciberlegenda; Ciência da Informação; 

DataGrama Zero - Revista Ciência da Informação; Encontros Bibl: Revista de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação; In Texto - Revista do PPGCOM;  Perspectivas 

em Ciência da Informação; Ponto de Acesso; Revista da ACB - Biblioteconomia em Santa 

Catarina; Revista Informação e Sociedade: Estudos e Transinformação, através da consulta 

aos catálogos online da BRAPCI - Base de Dados Referencial de artigos de Periódicos em 

Ciência da Informação; Portal de periódicos da Capes; Science Eletronic Library Online 

(Sciello) 

Pesquisamos também a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade de São Paulo (USP), e Universidade 

Estadual de Marília (UNESP), utilizando a mesmo termo, ou seja, Fotografia (s).  

Os resultados se apresentaram da seguinte forma: 

 Ciberlegenda: nenhum resultado; 

 Ciência da Informação: apenas um resultado, porém com enfoque nos 

processos arquivísticos da fotografia; 

 DataGrama Zero - Revista Ciência da Informação: dois resultados com 

artigos referentes à fotografia no sentido estético da Arte; 

 Encontros Bibl: Revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação: dois 

artigos recuperados abordando a fotografia no sentido de memória; 

 In Texto - Revista do PPGCOM: recuperamos seis artigos, contudo, todos 

na área de Comunicação Social; 

http://www.uff.br/mestcii/rep.htm
http://www.ibict.br/cienciadainformacao
http://www.dgz.org.br/
http://www.encontros-bibli.ufsc.br/
http://www.encontros-bibli.ufsc.br/
http://www.intexto.ufrgs.br/
http://www.eb.ufmg.br/pci
http://www.eb.ufmg.br/pci
http://www.ced.ufsc.br/bibliote/acb/publicacao.html
http://www.ced.ufsc.br/bibliote/acb/publicacao.html
http://www.informacaoesociedade.ufpb.br/
http://www.dgz.org.br/
http://www.encontros-bibli.ufsc.br/
http://www.intexto.ufrgs.br/
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 Perspectivas em Ciência da Informação: dois artigos recuperados, sendo um 

abordando a fotografia como documento em projetos científicos e 

tecnológicos; 

 Ponto de Acesso: um artigo recuperado sobre a fotografia como 

representação documental de histórias em quadrinhos e outro abordando 

fotografia na área do Cinema; 

 Transinformação: um artigo recuperado sobre a descrição de arquivos 

fotográficos de acordo com Nobrade e a Sepiades e outro também dentro da 

área da Arquivologia; 

 BRAPCI - Base de Dados Referencial de artigos de Periódicos em Ciência 

da Informação: quinze artigos recuperados que incluíam as áreas de Arte, 

História e Comunicação Social; 

 Sciello: trinta documentos recuperados, sendo somente sete artigos sobre 

fotografia e apenas dois dentro da Ciência da Informação; 

 IBCIT: dois documentos recuperados segmentados para a área de Artes; 

 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMG: recuperamos dois 

documentos que versam sobre fotografia, também na área de Artes; 

 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP: o resultado da pesquisa 

mostrou-se negativo, visto que não recuperamos nenhum registro com a 

palavra-chave aplicada na área da Ciência da Informação; 

 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNESP-Marília: nesta base de 

dados obtivemos o resultado de seis registros recuperados que versam sobre 

fotografia, sendo apenas dois trabalhos que tratam de fotografia na área da 

Ciência da Informação. 

 

Com base no resultado alcançado, verificamos que o tema abordado ainda é pouco 

estudado na área da Ciência da Informação, especialmente na especialidade da 

Organização e Representação do Conhecimento e da Informação. Podemos observar tal 

situação nos resultados obtidos na base de dados da coleção Scielo: de trinta resultados 

obtidos com a palavra-chave fotografia (s), apenas dois artigos tratavam de representação 

da imagem fotográfica.  

A revisão de literatura realizada por Cordeiro (2010) de forma resumida e seletiva, 

em artigo intitulado Análise e representação dos conteúdos de imagens para o acesso à 

informação e que teve como base a literatura no idioma inglês, aponta para o estado da arte 

http://www.eb.ufmg.br/pci
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das pesquisas sobre análise e representação de documentos imagéticos no âmbito da 

Ciência da Informação. Os estudos apresentados na área da representação de imagens se 

concentram basicamente em imagens paradas, tais como: fotografias, pinturas, gravuras, 

desenhos e diagramas, muito embora a autora acentue o “potencial da área em termos de 

análise e de acesso ao conteúdo das diversas coleções e acervos de imagens em 

movimento, muitos desses já disponibilizadas na internet por bibliotecas, arquivos, 

museus, cinematecas e demais unidades de informação” (CORDEIRO, 2010, p. 236). 

 As preocupações referentes ao tema da representação da imagem têm se 

intensificado em virtude das tecnologias e têm provocado novas práticas de comunicação, 

modificando o cenário quanto ao tratamento e o acesso aos documentos imagéticos, 

especialmente em grandes estoques de informação visual. Os estudos a esse respeito, 

porém, são bastante discretos. 

 A popularização das formas de produção e acesso a meios de comunicação tem 

promovido grande inserção de imagens na web sem nenhum tipo de tratamento que 

permita a recuperação por imagem de forma eficiente, (indexadas apenas por título ) e 

carecem de política de gerenciamento para a indexação e recuperação da informação 

visual. Nesse sentido, é importante considerar as novas formas de comunicação que a 

fotografia adquire no espaço tecnológico como vantagem para tratar as informações 

contidas na fotografia com a máxima conexão com a realidade representada com vistas à 

recuperação da informação.  

Descrever uma fotografia e dela extrair significados linguísticos pode parecer tarefa 

simples ou destituídas de regras. Entretanto, há uma série de dificuldades em definir, na 

prática, parâmetros para a extração de unidades de termos descritores. Para os profissionais 

da análise de imagens, a representação do conteúdo é uma situação crítica, pois o 

indexador precisa traduzir informações codificadas em informações verbais, e o desafio da 

indexação está no processo de interpretação.  

Enser (2008) assegura que o desafio se encontra na percepção do conteúdo 

semântico, um processo de interpretação sobre a imagem é fundado no conhecimento 

coletivo, cultural e experiência pessoal.  Estas relações produzem a compreensão da 

imagem e da compreensão no ser humano. 

Dessa forma, a literatura de apoio para o estudo da análise de fotografia voltou-se 

para autores na área da Ciência da Informação de importância singular na análise e 

indexação de imagens, que continuam sendo utilizados na literatura: o estudo de Erwin 
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Panofsky (1962) e de Shatford (1986). Esta última autora a partir das análises de Panofsky 

discutiu e exemplificou a distinção entre o que uma imagem é e do que ela se trata.  

Um dos pontos de maior dificuldade na análise fotográfica encontra-se em sua 

polissemia, o que torna o trabalho de exame e tradução mais complexo. A análise 

fotográfica tem por objetivo a identificação de seu conteúdo informacional. É o processo 

de identificação do que ela representa ou significa. Além disso, deve-se pensar em termos 

de representação escrita e posterior recuperação da informação por parte do usuário. 

Sendo, para sustentação dos princípios de análise de fotografias para indexação, 

utilizaremos as ideias desenvolvidas nos trabalhos apresentados por Shatford Layne (1984, 

1986, 1994). 

Em 1986, Shatford, desenvolveu princípios de análise mais eficientes para a 

indexação e o acesso às imagens, assim apresentou pesquisa na qual detalhou os aspectos 

contidos nas imagens representacionais (fotografia, desenho, pintura, slide, imagens 

impressas e estáticas) e, em particular, nas fotografias. Para a autora, a imagem pode ser 

considerada documento devido seu caráter de fonte de registro histórico contido na própria 

imagem.  

Conforme  Shatford (1986), o processo de análise da imagem não ocorre da mesma 

forma que em textos, pois a imagem possui diferentes tipos de informação que podem ser 

requeridas de diferentes modos. Para descrever os assuntos relativos à imagem, a autora 

recorreu ao trabalho desenvolvido por Erwin Panofsky para estudos no âmbito da história 

da arte, o qual determinou em três níveis a descrição da imagem: o pré-iconografico, 

iconográfico e iconológico. A partir da teoria proposta por Panofsky, ela aplicou as 

categorias OF (DE) e ABOUT (SOBRE) para os níveis genéricos e específicos de análise 

para as fotografias. 

A autora comparou sua proposta aos conceitos criados por Panofsky e demonstrou 

que o nível pré-iconográfico pode ser visto como a descrição genérica de objetos e ações 

da imagem, e que não há necessidade de conhecimento profundo para descrevê-la 

(SHATFORD, 1986, p. 43). 

Em relação ao nível iconográfico, Shatford afirma que para sua análise é necessário 

a percepção além do significado genérico, e que este pode ser adquirido através de outras 

fontes. “A descrição deste requer familiaridade com uma cultura específica que vai além da 

familiaridade diária com objetos e eventos” (SHATFORD, 1986, p. 44). 

A iconologia discutida por Shatford aponta para o conteúdo intrínseco da imagem, 

necessitando que o analista tenha o entendimento dos dois níveis anteriores. Aqui se 
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encontra a discussão centrada no domínio das emoções, do que na imagem há de subjetivo. 

Logo, nem sempre existem condições claras para sua representação. 

Entretanto, Shatford (1986, p. 46) solicita cautela para o vocabulário a ser utilizado 

para a descrição de assuntos de imagens, já que as palavras devem revelar a síntese da 

análise. Por considerar que a imagem pode ser concomitante genérica e específica, 

subdividiu os assuntos de uma imagem em duas categorias: SPECIFIC OF (DE 

ESPECÍFICO), para descrever a imagem individualmente; e para descrevê-la no nível 

concreto, criou a categoria GENERIC OF (DE GENÉRICO) para referir-se a imagem pelo 

tipo, porém, pode ser utilizada no nível concreto. Já a categoria SOBRE deve ser utilizada 

para o nível abstrato da imagem.   

Shatford (1986) elaborou para a categorização de assuntos uma tabela de 

classificação de imagem a partir das categorias da Colon Classification de Ranganathan  

(Personalidade, Matéria, Espaço, Energia Tempo), do esquema de classificação da 

Biblioteca Nacional de Paris (Temas e Ações, Lugar, Tempo) e propôs um esquema com 

as categorias DE e SOBRE junto com as facetas  WHO? (QUEM), WHAT? (O QUE)?, 

WHERE? (ONDE), WHEN? e (QUANDO) por julgar que estas são perguntas básicas 

formuladas pelos usuários. (Apêndice A: Facetas de Classificação de Assuntos para 

Fotografias).  

As categorias propostas e exemplificadas por Shatford servirão de apoio para nossa 

proposta de análise de fotografias. Como salienta a autora, as categorias DE e SOBRE 

podem facilitar a identificação do assunto da fotografia; as categorias DE GENÉRICO, DE 

ESPECÍFICO e SOBRE podem simplificar a busca por parte do usuário; e a associação das 

facetas QUEM, O QUE, ONDE, e QUANDO permitirá maior detalhamento das fotografias. 

A tradução da fotografia é a própria escolha do termo de indexação, definição da 

transposição do visual para o verbal. A importância do profissional da informação está em 

que ele deve ter conhecimento mínimo sobre o conteúdo do documento que está 

analisando, bem como conhecer os interesses dos usuários. 

Somando-se a perspectiva, a abordagem aplicamos, de forma preliminar, neste 

estudo o modelo ISP de comportamento de busca de informação de Carol C. Kuhlthau 

(1991), no qual é possível observar a atuação do usuário através de ações e pensamentos 

durante os estágios de busca por informações no seu processo de trabalho na instituição. O 

modelo poderá auxiliar as atividades de análise e síntese das fotografias que são realizadas 

pelo profissional da informação. 



21 
 

 No modelo ISP, o usuário, em processo de construção de significado de uma nova 

informação, descreve sua experiência pessoal e sentimentos envolvidos neste processo. A 

informação assimilada envolve uma série de sentimentos, iniciando pela incerteza e 

confusão que aumentam a inconsistência e a incompatibilidade e estes são confrontados 

pela própria informação e o conhecimento antecipadamente adquirido.  

Neste ínterim, a ideia nova pode se tornar tão ameaçadora que pode ser descartada. 

De acordo com o modelo ISP, nesse momento existe alternativa de formar hipótese para 

ser testada e avaliada e, consequentemente, incorporar como novo desafio para o usuário, 

sendo o ponto de partida decisivo para a construção e reconstrução na busca por um novo 

conhecimento. (KUHTHAU, 1991). 

O modelo ISP, de acordo com Kuhlthau (1991), oferece uma articulação das 

experiências comuns aos usuários que, quando compartilhadas com intermediários e 

sistemas de informação, podem prover uma base para a interação permitindo identificar as 

necessidades dos usuários e fornecendo subsídios para análise e indexação de fotografias. 

Kulthau (1991) afirma que o processo de busca por informação advém da falta de 

entendimento, da ausência de determinada informação. Este estágio provoca sentimentos 

de ansiedade e confusão e estão associados à imprecisão e obscuridade sobre o que deve 

ser buscado. Contudo, a partir do desenvolvimento da pesquisa, com informações mais 

claras e específicas os sentimentos vão se modificando e os sentimentos de confiança vão 

surgindo.  

Para a autora, o processo de busca por informação tem como foco central a 

construção de significados, a formação de uma perspectiva, o encontro de informações, 

ações e a partir das escolhas o interesse pela informação desejada. (KUHTHAU, 1991, 

p.92). 

O processo inicial da busca por informação tem início a partir da lacuna de 

informação do usuário. Diante dessa necessidade tem-se o início da investigação para a 

construção e compreensão de significados. O processo é comumente experienciado com 

sentimentos de incerteza e ansiedade devido à obscuridade do tópico a ser pesquisado. 

Em continuidade ao processo de busca por informação o usuário, familiarizado com 

o tópico a ser pesquisado se sente capaz de formular e definir seu tema central de pesquisa. 

A formulação do tema, da ideia central é ponto essencial, pois nesse estágio o tema geral 

passa a ser um tema específico e os sentimentos de incerteza irão ser substituídos por 

sentimentos de clareza do que se está pesquisando. 
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De posse de informações pertinentes, o usuário determina as ações de pesquisa que 

poderão levar à construção de significados e compreensão de sua necessidade 

informacional. Assim, os sentimentos de incerteza detectados no estágio inicial do ISP vão 

se modificando para a compreensão. Notadamente é percebido o interesse maior sobre a 

exploração do tópico, com motivação e engajamento intelectual para intensificação de sua 

busca. 

O processo de busca por informações envolvem níveis de entendimento e de 

sentimentos diversos no usuário. Portanto, mediações entre analista de informação e 

usuários devem existir. Nesse sentido, profissionais da informação devem ter consciência 

de que sua participação no processo pode afetar a construção de significados do usuário. O 

ISP está baseado no princípio da incerteza e este é proposto com base para a mediação 

dentro do processo de aprendizagem a partir do acesso para a informação, permitindo o 

usuário se mover da incerteza para a compreensão. (KUHLTHAU, 1991, p. 105 ). 

A partir das considerações apontadas por Kuhlthau foi visto de forma exploratória e 

por meio de questionário (Apêndice E) e observação assistemática
5
 os procedimentos dos 

usuários do Acervo Fotográfico da Secom/CI com o objetivo de verificar o comportamento 

destes profissionais no acesso e uso da informação fotográfica, e de como esse 

comportamento poderá subsidiar as atividades de análise das fotografias que serão 

indexadas, além de servir como mecanismo para o acesso aos documentos nos serviços de 

informação. A proposta do uso deste modelo foi a tentativa de compreender o processo de 

busca da informação por parte dos profissionais, na melhoria no uso das fontes imagéticas 

e melhor desempenho e precisão no atendimento.  

No desenvolvimento dessa pesquisa, buscou-se contextualizar as fotografias 

produzidas pela Secom como registros de um momento no tempo e no espaço para as 

interpretações dos registros fotográficos através das considerações feitas por Peter Burke 

(2004 . O autor reflete sobre o desafio na utilização de imagens para compreender outras 

épocas. Ele afirma que as fotografias não devem ser consideradas simples reflexões de suas 

épocas e lugares, mas sim extensões dos contextos sociais em que elas foram produzidas. E 

como evidência, fontes visuais, deve ser analisada utilizando métodos que demonstrem 

mais fidedignidade à realidade registrada, e respeitando sua peculiaridade de forma. 

                                                      
5
 Observação Assistemática: observação participante, da qual o observador é parte do grupo observado. 

(MARCONI; LAKATOS, 2006) 
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Partindo da tese de Burke (2004, p. 13) “as imagens oferecem virtualmente a única 

evidência de práticas sociais” e que são capazes de testemunhar as transformações dos 

espaços-temporalidades, buscamos verificar a análise da fotografia como forma de 

expressar as transformações dos espaços e dos grupos sociais. Para o autor uma das 

principais funções da fotografia é informar, assim, fundamental que sua análise seja 

desempenhada de modo a buscar maior realismo daquilo que foi fotografado. 

Segundo Burke (2004) as imagens dão visão da contemporaneidade daquele tempo 

em que foi retratado; que o testemunho das imagens necessita ser colocado em uma série 

de contextos plurais, políticos, econômicos, sociais e culturais e a pretendida função 

original da fotografia;  deste modo as fotografias produzidas pela Secom devem ser 

observadas dentro destes aspectos. 

Tendo em vista que a fotografia se constitui em importante forma de evidência 

histórica, Burke (2004) ressalta a importância da análise da fotografia de modo que seja 

possível transcrever para código verbal as informações visuais para o processo científico 

da forma documental na pesquisa. Além disso, alerta para que o analista de imagens 

observe a forma de uso da fotografia como instrumento de poder (religioso, social, cultural 

e político), como veículo de propagação da cultura material, bem como ferramenta para 

sua compreensão no aspecto social. (BURKE, 2004, p. 75). 

As considerações apontadas por Burke (2004) nos guiaram para a proposta de 

análise das fotografias produzidas pela Coordenação de Imagem da Secom, através de três 

conjuntos fotográficos selecionados na amostra testada, de forma a representar fatos em 

tempo e momentos diferentes de uma história, como evidência histórica, como documentos 

que podem revelar detalhes significativos que as fontes verbais não oferecem, e as 

transformações ocorridas sob a perspectiva da comunicação. 
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3  A COMUNICAÇÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA 

PREFEITURA DE VITÓRIA 

 

As fotografias produzidas pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Vitória 

se inserem no domínio do espaço público, “sob o olhar do cidadão”, e na dimensão da 

Comunicação Pública entre a sociedade civil e o Estado em assuntos de interesse público.  

Diante disso, tentaremos introduzir nesta seção a importância da Comunicação Pública na 

Secom e com o apoio bibliográfico de Duarte (2009) e Zèmor (1995). 

As discussões sobre comunicação pública, no Brasil, são marcadas pelo autor 

francês Pierre Zèmor que a define como caracterização pela legitimidade do interesse geral 

da sociedade.  

Essa comunicação se situa necessariamente no espaço público, sob o 

olhar do cidadão. Suas informações, salvo raras exceções, são de domínio 

público, pois assegurar o interesse geral implica transparência. A 

comunicação Pública ocupa, portanto, na comunicação natural da 

sociedade, um lugar privilegiado ligado aos papéis de regulamentação, de 

proteção ou de antecipação do serviço público (ZÈMOR, 1995, p. 1) 
 

A Comunicação Pública é um processo que se centra no cidadão, não apenas pela 

garantia à informação, mas através do diálogo e do estímulo à participação, tornando-o 

ativo e co-responsável. É um processo que compreende toda a sociedade civil organizada. 

Para tanto, as funções da Comunicação Pública são a de informar, de ouvir as demandas, as 

expectativas, as interrogações e o debate público; de contribuir para a relação social e de 

acompanhar as mudanças, tanto comportamentais quanto da organização social. (ZÈMOR, 

195, p. 1). 

O conceito de Comunicação Pública tem origem na noção de Comunicação 

Governamental
6
.  No Brasil, com raiz fixada na década de 1980 por ocasião da viabilização 

da democracia e na transformação da sociedade, mais especificamente com a Constituição 

de 1988, que transformou o papel do Estado e o forçou a criar mecanismos para dar 

entendimento às exigências da informação e tratamento justo por parte dos cidadãos em 

sua relação com o Estado e Instituições. (DUARTE, 2009, p. 59) 

                                                      
6
 Considera-se aqui Comunicação Governamental envolvendo o Poder Executivo e a sociedade, enquanto 

Comunicação Política trata do discurso e da ação na conquista da opinião pública. Governo é o gestor 

transitório do Poder Executivo. [...] Administração Pública é o aparato estatal que inclui todos os governos 

ligado Executivo, Legislativo e Judiciário em níveis federal, estadual e municipal. (DUARTE, 2009, p. 59) 
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Comunicação Pública ocorre em espaços formados pelos fluxos de informação e de 

interesse entre agentes públicos e atores sociais (Governo, Estado e Sociedade Civil) em 

temas de interesse público. Ela trata do compartilhamento, negociação, conflitos e acordos 

na busca do atendimento de interesses referentes a temas de relevância coletiva, ou seja, se 

ocupa da viabilização do direito social e coletivo, individual e ao diálogo.  Ela diz respeito 

à interação: a informação, a expressão. (DUARTE, 2009, p. 20) 

Os fundamentos da Comunicação Pública têm como premissas conceitos tais como: 

cidadania, democracia, participação, diálogo, interesse público, ou seja, mais poder para a 

sociedade, menos para os governos, mais comunicação, menos divulgação, mais diálogos, 

menos dirigismos. Ela está relacionada com o compromisso de colocar o interesse da 

sociedade antes da conveniência da entidade. Seu objetivo central é de fazer com que a 

sociedade ajude a melhorar a própria sociedade. (DUARTE, 2009, p.21) 

Deste modo, a finalidade da Comunicação Pública está em informar; identificar 

demandas sociais; definir conceitos e eixos para ação pública coerente e integrada; 

promover e valorizar o interesse público; qualificar a formulação e implementação de 

políticas públicas e ações públicas; atender as necessidades dos cidadãos; estimular a 

cidadania consciente ativa e solidária; melhorar a compreensão sobre o funcionamento do 

setor público; avaliar a execução das ações de interesse coletivo. (ZÈMOR apud 

DUARTE, 2009, p. 18) 

Um dos conceitos em que a Comunicação Pública está ancorada é no direito à 

informação por ser meio para acesso e uso dos outros direitos. De acordo com Duarte 

(2009, p. 62), o termo pode sugerir múltiplos significados semânticos, e no âmbito da 

Comunicação Pública que podem ser:  

a) Institucionais: referente ao papel, responsabilidade e funcionam e todas 

organizações (serviços, estrutura, políticas, responsabilidades e funções dos 

agentes públicos ; 

b) Gestão: relativos aos processos decisórios de ações dos agentes que atuam em 

temas de interesse público. O cidadão e os diferentes atores precisam saber o 

que está acontecendo em temas relacionados a acordos, ações políticas, 

prioridades, debates, execuções de ações;  

c)  Utilidade Pública: relativo a temas do dia a dia das pessoas. Serviços e 

orientações, informações sobre serviços à disposição e seu uso; 

 d) Interesse Privado: diz respeito exclusivamente aos cidadãos, empresa ou 

instituição (imposto de renda, cadastros bancários);  
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e) Mercadológicos: produtos e serviços que participam de concorrência no 

mercado;  

f) Prestação de Contas: explicação e  esclarecimentos sobre decisões políticas e 

uso de recursos públicos, viabilizando o conhecimento, avaliação e fiscalização 

das ações de governo;  

g) Dados Públicos: que dizem respeito ao conjunto da sociedade e a seu 

funcionamento, tais como estatísticas, jurisprudência, documentos históricos, 

legislação e normas.  

Entretanto, comunicação não se reduz a informar, é processo circular, de troca de 

informações e mútua influência. Para fazer valer o significado do termo informação é 

necessário que haja comunicação entre os agentes produtores da informação e os 

receptores. Informação é a parte explicita do conhecimento, que pode ser trocada entre 

pessoas de variadas formas, seja de forma escrita, gesticulada, falada, ou através de 

fotografias. Ela é matéria-prima, elo de interação e da transmissão do conhecimento e para 

tanto necessitam que o cidadão tenha acesso as mais variadas formas de participação com 

os agentes públicos em prol do interesse coletivo. (DUARTE, 2009, p. 62). 

O cidadão necessita, em seu relacionamento com a estrutura pública, informações 

consistentes, rápidas e adaptadas às suas necessidades. Portanto, gerar comunicação é mais 

do que aumentar a qualidade e potência das mensagens. Isso implica em criar uma cultura 

de comunicação que perpasse todos os setores envolvidos com o interesse público, com 

compromisso com o diálogo em suas diferentes formas de considerar a perspectivas do 

outro na busca pelo consenso possível para avançar na consolidação da democracia.  

Estes argumentos de compromisso com a fidelidade na transmissão de mensagens 

estão ancorados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) que 

estabelece a publicidade como um dos princípios da administração pública que deverá ter o 

caráter educativo, informativo ou de interação social. Nesse sentido, a Comunicação 

Pública se constitui num instrumento de construção da agenda pública objetivando não 

apenas informar, mas também educar, promover e garantir a cidadania, democratizando a 

informação de interesse social. (BRASIL, 1988
7
).  

Inseridos na estrutura governamental que trata de Comunicação Pública, onde estão 

inseridos agentes de Comunicação Pública, responsáveis pela publicização dos assuntos de 

interesse coletivo, estes devem se utilizar dos instrumentos eficientes da Comunicação 

                                                      
7
 Cf.  Lei que regula o acesso à informação. (BRASIL, 2011).  
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Pública para que alcancem o propósito de interagir com a comunidade e que este se faça 

co-participante. Para tanto os instrumentos apontados por Duarte (2009, p.65) são dos 

instrumentos de informação e diálogo. 1)  publicações institucionais, notícias, internet, 

publicidade); 2) instrumentos de diálogos, caracterizados por estabelecer instâncias de 

interação no âmbito da cooperação, compreensão mútua, busca de soluções e consenso.  

A partir do conceito de Comunicação Pública auferido por Duarte (2009) nos 

deparamos com um dos instrumentos de interação social utilizada pela Prefeitura de 

Vitória: a Secretaria de Comunicação que desempenha papel de mediação das práticas 

governamentais e sociedade para promover a comunicação entre organização municipal e 

sociedade objetivando compartilhar as informações de interesse público. 

A proposta é apresentar as metas e as atividades da instituição, constituindo 

basicamente um instrumento de informação e diálogo com a comunidade. Essa estratégia 

de comunicação se fundamenta no princípio de informar, visto que leva ao conhecimento 

da sociedade as atividades que a instituição desenvolve e participa. Ela exerce a função de 

prestar informações de caráter institucional, divulgando as ações, atividades e políticas que 

são realizadas de acordo com os interesses coletivos como forma de difundir as 

informações ao maior número de pessoas, e sendo também um instrumento de interação 

com a sociedade. 

Dentro desse instrumento de comunicação, uma das formas de comunicação com a 

sociedade são as fotografias e que são utilizadas com o papel de informar, educar, 

conscientizar através do diálogo, do estímulo à participação e do exercício pleno da 

cidadania dentro do espaço público. Elas se constituem em instrumentos de informação 

com capacidade de divulgação de eventos, atividades, metas e ações; mudanças de 

comportamentos sociais e transformações da cidade pautadas pelo interesse geral e 

imbuídas de um caráter educativo e de orientação social.  

Nesse sentido, a fotografia surge como importante ferramenta na dinâmica de 

vivência da cidadania para viabilizar o acesso à informação, estimular os debates públicos 

e facilitar a sua participação. O cidadão necessita de informações válidas nos meios de 

comunicação e de forma que possa oferecer condições de compreensão e participação 

enquanto personagem da sociedade. Sua divulgação nos meios de comunicação da 

Prefeitura de Vitória parte do pressuposto de que o público deva conhecer aquilo que 

realmente é de interesse público para que a sociedade tenha a oportunidade de 

compartilhamento de lugar e tempo.  
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Partindo desse pressuposto, destacamos os eventos públicos que representam o 

cotidiano do cidadão capixaba e são registrados fotograficamente e compartilhados com a 

sociedade. A fotografia se insere nesse contexto como meio de comunicar, de oferecer 

evidências e permitir acesso ao mundo social através do compartilhamento de 

representações ao quebrar barreiras do tempo e espaço. Elas são mídias possibilitadoras do 

exercício da democracia capazes de testemunhar as representações da realidade vivida. 

(LIMA apud DUARTE, 2009, p.18). 

A abertura de novos espaços de difusão das mensagens tem contribuído para 

promover o aumento e a diversificação de emissores e de conteúdos, o que representa um 

avanço na busca pelo desenvolvimento integral da sociedade A representação está ligada a 

um processo de duplo sentido de comunicação das mensagens políticas, ou seja, é preciso 

que ocorra a publicidade nos negócios e atos públicos e que eles sejam compreensíveis 

para os cidadãos, e que os políticos possam tomar conhecimento e entender as atitudes e 

reações do público, de seus representados. 

A comunicação pública tem o cidadão como receptor do processo comunicativo 

entre Estado e Sociedade e diz respeito ao interesse do Estado e não do governo. Com a 

função de tornar público suas atividades e políticas internas atuando com legitimidade na 

construção da identidade da instituição e independente de quem as produza, tem de haver o 

interesse de benefício coletivo e sem privilegiar interesses individuais ou de grupos sociais. 

Portanto, as políticas públicas utilizadas por meio da fotografia para a geração de 

conhecimento devem ser contínua e perene, sem a caracterização de autoria, 

implementação ou idealização, devendo prevalecer aquilo que é de interesse público.  Essa 

postura sugere a construção de uma cultura cívica e comunicacional que leve ao 

entendimento do que é público e qual o valor do público frente à coletividade.  

Como matéria prima do conhecimento, Duarte (2009, p. 62) ressalta que 

informação quando é adequadamente assimilada produz conhecimento. Sendo assim, os 

diferentes usos da fotografia na Secom devem possuir instrumentos que permitam 

possíveis leituras visando contribuir como fonte de informação para a geração e gerar 

novos conhecimentos. 
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4 A PRODUÇÃO E O TRATAMENTO DA FOTOGRAFIA NA SECRETARIA DE 

COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DE VITÓRIA 

 

A Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Vitória foi criada em 1986 pelo 

Decreto Municipal n.3.346, subordinada diretamente ao Gabinete do Prefeito. Até então, 

existia o Departamento de Comunicação Social, vinculado à Secretaria Especial de Ação 

Social. Porém, o órgão somente foi estruturado a partir de 1989, pois enfrentava dispersão 

físico-espacial e carência de estrutura e coordenação geral. 

 A Coordenadoria assumiu a função de concentrar as atividades de comunicação do 

governo municipal, visto que a unificação dessas atividades em um órgão e sob uma única 

gerência seguiria os Princípios da Administração Pública, arrolados no art. 37 da 

Constituição Federal, que abrange a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e 

eficiência (BRASIL, 1988). 

De acordo com o Plano de Comunicação, a Coordenadoria de Comunicação foi 

estruturada para três eixos: publicidade, comunicação popular e assessoria de imprensa, 

objetivando a canalização do fluxo de informações que interessavam à sociedade. Nesse 

sentido, uma das funções da administração pública, que é a de promover os serviços e 

fornecer informações sobre seu funcionamento, estaria sendo abarcada. De outro ângulo, a 

visibilidade das ações do Município estaria ligada ao interesse do coletivo, uma vez que a 

publicização dos atos da administração pública contribuiriam para que as mensagens 

veiculadas pelo governo municipal fossem reconhecidas como de interesse coletivo.  

(VITÓRIA (ES). Prefeitura, 1990, p. 4). 

Como meio de comunicação direto entre Prefeitura e os meios de comunicação 

locais, foi criado o Press-release “Diário de Vitória” (Apêndice B), com periodicidade de 

segunda a sexta-feira, e seguia os padrões e a dinâmica de uma redação de jornal. 

Inicialmente, era direcionado aos veículos de comunicação de maior circulação da capital. 

Em seguida, passou a ser distribuído para a Câmara de Vereadores, secretários e técnicos, 

como meio de comunicação com o público interno. O Press-Release Diário de Vitória 

pretendia passar a imagem de agilidade, produção constante de notícias da municipalidade 

como fonte de informação de interesse para a comunidade. Era feito manualmente 

(datilografado) contendo apenas notícias e sem nenhuma imagem.  

 Diante das necessidades de estruturação da Coordenadoria de Comunicação, a 

prefeitura buscou fortalecer o trabalho de assessoria de imprensa. Para isso, aprimorou as 

estruturas físicas, iniciando a informatização do setor (computador, fax, máquina de 
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fotocópia) para agilidade e aperfeiçoamento de sua produção. Com novos instrumentos de 

trabalho, o Press-Release Diário de Vitória se estabeleceu como meio oficial de 

comunicação da PMV. 

 Garantindo-se como meio oficial de comunicação da Prefeitura, a Coordenadoria de 

Comunicação passou por transformações. Os profissionais de jornalismo passaram a 

exercer suas funções nas secretarias municipais como assessores de imprensa, o que 

propiciou melhor acesso às informações. 

Em 1997, em Regimento Interno do Gabinete do Prefeito, aportado na Lei 4.397/97 

que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Vitória, estabeleceu 

para a Coordenadoria de Comunicação os seguintes objetivos: gerir a política de 

comunicação a ser adotada pela Prefeitura Municipal de Vitória, devendo, portanto, 

planejar, coordenar e controlar os trabalhos de cobertura jornalística e de publicidade da 

Administração Municipal, promover a redação e divulgação de artigos, reportagens, 

comentários e notícias sobre atividades municipais, realizando a integração de seus órgãos 

e entidades (VITÓRIA (ES). Prefeitura, 1997). 

Com uma política voltada para o interesse público e a busca do fortalecimento da 

comunicação entre Prefeitura e sociedade, em 1998 foi elaborado o Plano Estratégico da 

Cidade (1998). Este documento listou algumas diretrizes, especialmente a de que a 

democracia deve considerar a participação da sociedade em exercício de seus direitos e 

deveres (VITÓRIA (ES). Prefeitura, 1998). 

Com a preocupação de projetar a imagem do Município e de colocar a Capital do 

Estado do Espírito Santo portadora de uma administração pública eficaz e participativa de 

forma a garantir a otimização dos serviços públicos aos cidadãos, ampliou as diretrizes da 

Coordenadoria de Comunicação: 

 Captar, compreender, reorganizar e difundir as demandas que a sociedade 

produz; 

 Produzir informações e explicações relevantes para atualidade;  

 Agregar informação de qualidade aos materiais produzidos;  

 Tratar a informação como um bem social. 

Com o crescimento da Prefeitura de Vitória e o aumento considerável do número de 

informações para gerenciamento, fez-se a necessidade de transformar a Coordenadoria de 

Comunicação em Secretaria de Comunicação, o que ocorreu em 23 de janeiro de 2006 pelo 

Decreto n. 12.659. (VITÓRIA (ES). Prefeitura, 2006).  
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Nesta estrutura organizacional, a fotografia ganhou destaque, criando-se uma 

unidade administrativa responsável exclusivamente pelas fotos: a Coordenação de Imagem, 

com as seguintes atribuições: 

 Organizar e supervisionar a cobertura fotográfica dos atos da Administração 

Municipal; 

 Coordenar projetos especiais na área de imagem; 

 Coordenar o atendimento às demandas internas e externas na área de 

imagem; 

 Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Dado o exposto, as atribuições da Coordenação de Imagem da Secretaria de 

Comunicação compreendem o registro fotográfico
8
 diário das ações da Prefeitura de 

Vitória; a execução de projetos especiais que possam colaborar com o munícipe, ou seja, 

projetos que demonstrem visualmente a cultura, o desenvolvimento socioeconômico e 

cultural da cidade, que geralmente são realizados sob a forma de narrativas visuais. Tais 

atividades podem ser verificadas em ensaios fotográficos sobre a cidade e galerias 

fotográficas das atividades promovidas pela Prefeitura de Vitória.  

Fotografias são fontes de abrangência multidisciplinar, são fontes de informação 

que podem ser empregadas nas mais diferentes vertentes da investigação. Contudo, elas 

não se esgotam em si mesmas, são pontos de partida para outros conhecimentos. 

Nesse sentido, os registros fotográficos das ações da Prefeitura de Vitória são tidos 

como guia de visualização de mudanças das diversas áreas. Utilizadas como evidências, 

permitem o mapeamento das transformações sociais. Corroborando com esse argumento, 

Francis (apud Burke 2004, p. 25) afirma que a fotografia é a melhor forma de retratar 

nossas terras, nossos prédios, maneiras de viver. Elas são utilizadas para mostrar o 

cotidiano e com evidências a oferecer sobre a organização dos acontecimentos (BURKE, 

2004, p. 75) 

Deste modo, a Prefeitura de Vitória utiliza-se da fotografia como ferramenta 

importante na manutenção da memória de uma localidade. E para que haja memória é 

preciso que o acontecimento conserve sua força. A fotografia possui capacidade de manter 

                                                      
8 No período compreendido entre 1986 a 1999 as atividades da Prefeitura de Vitória eram fotografadas com 

propósito de comprovação dos acontecimentos e feitas com câmeras analógicas. Somente em 1999 foi 

adquirido equipamento fotográfico digital. 
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a força de um episódio mesmo após o fim do evento, conferindo uma espécie de 

imortalidade que de outro modo jamais poderia desfrutar (SONTAG, 2004, p. 22). 

 

4.1 VITÓRIA ON LINE: DO SITE AO PORTAL DA PREFEITURA DE VITÓRIA 

Da necessidade de um meio mais rápido e eficaz de comunicação que atingisse 

tanto o público interno quanto o externo surgiu a ideia de implantar um site da Prefeitura 

de Vitória que tivesse a capacidade de atender as exigências da relação da administração 

pública com a cidade, não se restringindo apenas às atividades administrativas. 

O site continha a preocupação de facilitar a vida do cidadão, oferecendo serviços, 

dando acesso aos munícipes a um maior número de informações sobre a prefeitura, criando 

mecanismos de atendimento online ao cidadão; e disponibilizando a transparência da 

Administração Municipal. 

Com o meio de comunicação mais ágil, a Administração Municipal tinha a intenção 

de agregar à imagem de Vitória a característica de uma cidade em sintonia com a 

modernidade, visando ao bem da população, para divulgar a cidade e atrair novos 

investimentos. Para isso, deveria ser um site que não divulgasse apenas as atividades 

realizadas pela prefeitura, mas que reunisse informações e serviços. 

Em 15 de janeiro de 1998 o Vitória Online (Apêndice C) foi lançado, constituindo-

se de páginas sobre os serviços prestados pela instituição e informações para a 

comunidade. Construído com base na estrutura organizacional da Prefeitura de Vitória, 

contemplando 13 secretarias existentes à época, e Auditoria Geral, Procuradoria Jurídica, 

Prefeito, Vice-Prefeito, Administrações Regionais, Coordenadoria de Administração 

Estratégica, Coordenadoria de Comunicação e Coordenadoria de Governo.  

Neste momento, a fotografia ganhou espaço e passou a ser utilizada como fonte de 

informação visual em conjunto com o textual nas matérias jornalísticas e demais conteúdos 

informacionais. De 1986 a 1998, a produção fotográfica era realizada com máquinas 

analógicas e para uso no site era necessária a revelação e digitalização das fotografias.  

Entender o conceito de fotografia como fonte de informação visual pode abarcar as 

considerações de Kossoy (2002, p. 32), ao afirmar que estas são empregadas como meio de 

informação para a recuperação do passado. A preocupação com este conceito vem desde 

1902, quando um movimento conduzido por Steicheman e Stieglitz se preocupava com 

estudos sobre a diferenciação da fotografia como fonte de informação visual e como 

expressão visual. Se a fotografia pode ser definida como elemento visual dotado de 
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múltiplas formas de relações informativas e interpretativas pode-se entender a fotografia 

como fonte de informação visual. 

O uso do termo “Fonte de Informação Visual” encontra alicerce na literatura 

aportada por Kossoy (2002). Segundo o autor, tal denominação aplica-se à fotografia por 

esta se constituir em documento capaz de fornecer interpretações e transmitir mensagens, 

bem como o de congelar imagens do passado em registros visíveis de fenômenos cuja 

existência não seria possível de ser registrada de outra forma. 

A fotografia é uma linguagem de criatividade visual em diversas formas: maneiras 

de ver, descobrir e questionar fatos ou acontecimentos. Fotos contêm potencialidades 

informativas. Assim, pode-se definir fotografia enquanto fonte de informação visual como 

forma gráfica de impressões e expressões cuja interação resulta em registro visual dotado 

de formas e relações interpretativas. 

Desde a implantação do Vitória Online foram feitas três alterações em seu layout.  

Até 2008, o Vitória Online era um site de estrutura manual e descentralizado. Suas páginas 

eram isoladas e sua alimentação e edição exigiam mais trabalho. Além disso, as 

informações que eram inseridas em cada página não possuíam capacidade de integração 

com as demais.  

Diante da necessidade de integração das informações, da necessidade de maior 

agilidade nas informações e conteúdos do site
9
, surgiu o imperativo por um sistema 

centralizado que admitisse notícias, imagens e demais informações agrupadas em um único 

sistema gerenciador, ou seja, um Portal
10

, instrumento agregador de todas as informações. 

Isso que ocorreu em janeiro de 2009. 

O novo sistema transformou a estrutura e as práticas laborais da Secretaria de 

Comunicação e em especial da Coordenação de Imagem. O sistema de gerenciamento 

implantado mudou as formas de disponibilização de fotografias ao Editor de Notícias e 

para as páginas informativas das Secretarias. O novo sistema possibilitou ainda as 

estatísticas de acesso ao Portal, referente para avaliação dos serviços proporcionados. 

 

 

                                                      
9
 Site: Rede hierárquica que pode ser percorrida de forma não linear [...]. As páginas residem no mesmo 

diretório. Embora sejam hiperligadas elas devem ser alimentadas individualmente. CAMPELLO, Bernadette 

Santos, CALDEIRA, Paulo da Terra. Introdução às fontes de informação. Belo Horizonte: Autêntica, 

2005. p. 171 
10

 Portal: possui capacidade de agregar todos os conteúdos informacionais (imagens, notícias, informações, 

dados). CAMPELLO, Bernadette Santos, CALDEIRA, Paulo da Terra. Introdução às fontes de 

informação. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. p. 171 
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Data Visitantes 

Únicos 

Número de Visitas Hits 

(imagens em JPG) 

Janeiro 2011 38.935 67.042 69.855 

Fevereiro de 2011 36.280 61.347 67.377 

Março de 2011 43.411 74.501 102.366 

Abril de 2011 41.382 72.572 102.913 

Maio de 2011 43.640 78.239 115.993 

Junho de 2011 42.366 74.686 101.568 

Quadro 1 - Estatísticas de acesso ao Portal da Prefeitura de Vitória 

Fonte: VITÓRIA (ES). Prefeitura, 2011.  

 

 

4.2 REGRAS DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE 

FOTOGRAFIAS 

Os procedimentos de produção das pautas continuam os mesmos, desde o início do 

Press-Release Diário de Vitória. O que mudou foram as formas de produção e 

disponibilização das imagens. 

Em reuniões de pauta semanais com presença de todos os Assessores, o Gerente de 

Jornalismo, o Coordenador de Imagens e a Subsecretária de Comunicação, são 

apresentadas as atividades que estão sendo desenvolvidas pelas secretarias durante a 

semana. 

A partir da relação de atividades apresentadas, o gerente de jornalismo e a 

Subsecretária de Comunicação elegem as atividades que serão cobertas jornalística e 

fotograficamente. Esta decisão é fundamentada no eixo estratégico de governo e 

importância da informação a ser prestada ao munícipe, pautadas no interesse público em 

favor do respeito aos direitos do cidadão à informação, à expressão. 

Decidida a pauta, o assessor solicita à Coordenação de Imagem, via e-mail, a 

cobertura fotográfica para a atividade na qual irá trabalhar, informando local, data, 

personagens e informações sobre a atividade.  

A produção das pautas fotográficas é integrada à produção de notícias e de 

conteúdos informacionais do Portal. Solicitadas de forma clara e objetiva, com uma 

pequena abordagem sobre a notícia a ser publicada. Nessa solicitação, o assessor de 

imprensa apresenta a identificação do assunto, uma apuração preliminar dos fatos ou 

acontecimentos relevantes para a produção fotográfica. Em muitos casos, solicitam 

enfoques diferenciados para a produção fotográfica, na intenção de prestar um serviço a 

mais ao leitor de forma que o produto final seja útil para quem lê. Esse roteiro de sugestões 

é que irá orientar o trabalho do fotógrafo para a captura da informação visual pretendida. 
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  Figura 1: Solicitação de Pauta Fotográfica  

 

Desse modo, a Coordenação de Imagem orienta o fotógrafo para a execução do 

registro fotográfico, com base nas recomendações do assessor e de acordo com o propósito 

inicial definido. Para cada pauta fotográfica, são produzidas em média de 20 a 30 

fotografias nos mais variados enquadramentos e ângulos para que possam ser utilizados de 

acordo com as necessidades da Secretaria de Comunicação (Secom). Considerado como 

agente de informação, o fotógrafo por estar presente na cena registrada oferece 

informações que não constam da imagem, porém importantes no processo de análise 

fotográfica. Dentre as fotografias produzidas, o Coordenador de imagens seleciona de 5 a 8 

fotografias para o uso na divulgação da notícia no portal. 

Até 2009, o processo de disponibilização das fotografias para o site era feito através 

de simples transferência de arquivos, visto que o site possuía tecnologia descentralizada e 

atualização manual. Assim, o analista de imagens disponibilizava ao Editor de Notícias as 

fotos selecionadas em um arquivo com o título da notícia. 

Com o novo sistema de gerenciamento de informação integrado, o Portal, as 

imagens selecionadas são cadastradas pelo Coordenador de Imagens em um gerenciador de 

conteúdos com as seguintes informações: fotógrafo, descrição para o portal, descrição da 

imagem e palavras-chave. Este procedimento permite que o Editor de Notícias tenha 

visibilidade das fotografias disponibilizadas e a facilidade de inseri-las nas matérias 

jornalísticas automaticamente. 



36 
 

 

         Figura 2: Cadastro de Fotografias  

 

A última reestruturação do site da Prefeitura de Vitória, além de promover 

agilidade no processo de trabalho interno, também se preocupou com a acessibilidade
11

 das 

informações a todos. O novo sistema garante acesso aos portadores de deficiência visual e 

motora, o que implica em uma descrição mais precisa das imagens. A descrição dos dados 

de edição de imagem deve ter informações mais claras e objetivas sobre o que a imagem 

mostra: 

 Descrição para o site: campo utilizado com informações referentes à 

imagem. Este é o campo designado para acessibilidade do site; 

 Descrição das imagens: campo destinado ao título do evento; 

 Palavras-chave: palavras-chave referentes à imagem e ao evento. Este 

campo oferece a possibilidade de busca da imagem para uso posterior. 

 

 

 

                                                      
11

 Acessibilidade: O conceito inclui os direitos e a capacidade das pessoas com necessidades especiais terem 

mais grau de utilização a serviços da sociedade. In: CUNHA, Murilo Bastos, OLIVEIRA, Cordélia R. 

Dicionário de biblioteconomia e arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008, p. 61  
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4.3 ACERVO FOTOGRÁFICO DA COORDENAÇÃO DE IMAGEM 

O Acervo Fotográfico da Secretaria de Comunicação surgiu espontaneamente a 

partir dos registros das atividades da Administração Municipal em 1986. Inicialmente, as 

fotografias eram feitas com câmeras analógicas. Este fato culminou na implantação de um 

laboratório de revelação (processo de alto custo para a Coordenadoria de Comunicação). 

Para tratamento e organização do acervo, não havia profissionais da área da informação, 

tudo era feito por fotógrafos e assistentes administrativos. As fotografias eram 

armazenadas em envelopes comuns, classificadas por ordem numérica, contendo 

informações sobre o título e data. Para recuperação das informações, apenas uma lista. 

 

                      Figura 3: Lista de Relação de Fotografias 

 

Somente em 1999, com esforços para agilidade da informação visual foi adquirido 

um equipamento fotográfico digital, que contribuiu para a criação de um Acervo 

Fotográfico Digital sobre a cidade e as realizações da administração e amenizou o alto 

custo com a revelação de fotos. 

Com novas técnicas fotográficas (fotografia digital), o armazenamento passou a ser 

realizado em CDs e DVDs. Para recuperação da informação, foi criado um banco de dados 

(ACCESS) com informações referentes à Descrição, Data, Secretaria, Fotógrafo e 

Palavras-chaves. Este banco de dados é utilizado até a os dias atuais tanto para o registro 

quanto para a recuperação das informações fotográficas. 
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       Figura 4: Banco de Dados ACCESS 

 

Com a passagem da Coordenadoria de Comunicação para Secretaria de 

Comunicação, no Decreto 12.659 de 2006, e a criação da unidade administrativa 

Coordenação de Imagens, a administração municipal percebeu a necessidade de um 

profissional da informação para o trabalho técnico no Acervo Fotográfico. Porém, somente 

em janeiro de 2007, a Secretaria passou a contar com esse profissional para a Coordenação 

de Imagens, especificamente para o acervo fotográfico. (VITÓRIA (ES) Prefeitura,  2006) 

A partir de então, foi realizado um trabalho de recuperação do acervo analógico, até 

então armazenado inadequadamente. Este acervo foi organizado, acondicionado e 

registrado adequadamente. Possui 2.861 (dois mil oitocentos e sessenta e um) conjuntos 

fotográficos referentes à administração pública municipal, porém, muitas informações 

foram perdidas por falta de tratamento adequado à época. 

Com relação ao acervo digital, todo o conjunto documental fotográfico produzido é 

arquivado em meio digital, denominado “Arquivo Digital”. Para efeito de backup (em 

DVDs), o arquivamento é dividido em pastas numeradas até que atinjam o tamanho de 4 

GBytes. Os arquivos são categorizados por secretarias e as fotografias são arquivadas de 

acordo com sua origem (séries e subséries). 
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 Figura 5: Armazenamento Digital 

 

4.4 PROCESSO DE BUSCA POR INFORMAÇÃO 

O primeiro passo para o processo de busca da informação no Acervo Fotográfico se 

inicia através de solicitação dos profissionais da Secretaria de Comunicação que estão em 

busca de fotografia que ateste sua informação textual. Este estágio de processo de busca 

parte da necessidade desse profissional para a construção de um significado. 

Normalmente as solicitações fotográficas são feitas por informações gerais e 

somente através da mediação entre profissional da informação e profissional da 

comunicação é possível detectar a informação específica. 

Para exemplificar tal processo apresentamos um caso concreto no Acervo 

Fotográfico. O assessor de comunicação tendo que produzir uma notícia sobre uma ação da 

Secretaria de Saúde solicitou uma fotografia sobre “vacinação” (Informação Geral). Em 

processo de mediação, o analista de imagens contatou que se tratava de vacinação infantil 

(Informação Específica). No entanto, por existir um número considerável de fotografias 

sobre vacinação infantil continuou o processo de mediação e constatou que se tratava de 

vacinação contra poliomielite, o que permitiu maior refinamento da pesquisa e determinou 

o foco da pesquisa.  

Contudo, a referida ação da Secretaria de Saúde seria realizada em local aberto com 

o intuito de atingir o maior número de pacientes e de facilitar o acesso ao serviço 
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oferecido. Assim, essa informação permitiu maior detalhamento da fotografia desejada e 

maior precisão na busca. 

Esse processo de mediação permitiu o reconhecimento da informação desejada e 

consequentemente a recuperação das fotografias compatíveis com a notícia a ser publicada, 

atendendo o assessor de comunicação com maior precisão e finalização do processo de 

busca da informação. 

Um aspecto a ser observado no Acervo Fotográfico é que ele e direcionado para um 

pequeno grupo de usuários (profissionais da Secom). Essa condição permite que os 

usuários recorram pessoalmente ao analista de imagem permitindo a identificação da 

informação a ser pesquisada através da mediação direta. 

Outro aspecto importante a ser considerado é o fato de ser um ambiente pequeno, 

que permite maior proximidade entre os profissionais, maior comunicabilidade entre os 

agentes produtores de informação e analista de imagem, um ambiente amigável. Isto tem 

demonstrado vantagem na gestão da informação e do conhecimento, e a fotografia 

selecionada legitima notícia ser divulgada com maior clareza de mensagem ao cidadão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5 USOS DA FOTOGRAFIA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA 

PREFEITURA DE VITÓRIA 

 

As novas conexões digitais abriram novas possibilidades de utilização efetiva da 

fotografia na Secom. A produção fotográfica é gerada como testemunho das atividades 

realizadas pela Prefeitura de Vitória e publicizadas no jornalismo online, no departamento 

de marketing e veículos de comunicação externa para divulgação da cidade. 

Identificamos na Comunicação Pública utilizada pela Secom que as mensagens 

devem ser de interesse público e sua comunicação vai além da transmissão de informações, 

e, portanto, a Secom utiliza dos diversos veículos de comunicação e as fotografias são 

apresentadas em diferentes formatos. Assim, para que a informação seja alcançada de 

acordo com seu formato é necessário que o seu tratamento seja efetuado por profissional 

credenciado para tal necessidade. 

A fotografia perpassa por diversos profissionais da Secom com diferentes 

atribuições que visam preparar matérias, notas, informes, notícias que serão publicizadas 

nos diversos veículos de comunicação e nas mídias da Secom. Para melhor entendimento 

dessas funções serão a seguir explanadas as atividades exercidas por esses profissionais. 

As atividades exercidas pelo Assessor de Comunicação da Secretaria de 

Comunicação da Prefeitura de Vitória consistem na produção de matérias e notas 

jornalísticas para o Portal de Notícias e publicação na imprensa: jornais, rádio, TVs, sites. 

Como produtor de informação e tendo como tarefa a ligação direta entre a instituição e o 

público, ou seja, fazendo o elo entre a instituição e veículos de comunicação para que a 

informação chegue ao cidadão ele utiliza a fotografia como comprovação da atividade a ser 

comunicada. O uso da fotografia pelo Assessor de Comunicação oferece maior 

credibilidade por ter a função de testemunho das ações promovidas pelas secretarias 

municipais. 

O Editor de Notícia é o profissional responsável por editar as notícias enviadas 

pelos assessores de comunicação para publicação no Portal de Notícias Prefeitura de 

Vitória. A este cabe montar selecionar, hierarquizar o texto jornalístico e dar redação final. 

Cabe a este profissional a escolha das fotografias que farão parte das notícias. Essa seleção 

é realizada com o propósito de atestar a notícia a ser publicada de forma a permitir maior 

entendimento aos cidadãos das atividades realizadas pela Prefeitura de Vitória. 

O Publicitário da Secom exerce atividades dedicadas à difusão pública de ideias 

associadas a produtos, peças publicitárias referentes às ações da Prefeitura de Vitória. Este 
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profissional envolve atividades como o planejamento, criação e produção de peças 

publicitárias e veiculação na imprensa e com os munícipes. Para produção das peças 

publicitárias o setor utiliza a fotografia para que a concepção de suas produções seja mais 

atrativa dentro de seus objetivos, tendo em vista atingir o público-alvo através da fotografia 

para a compreensão de suas produções por parte da sociedade. Aqui se acentua o aspecto 

da fotografia como manifestação artística e fonte de informação. 

Como testemunho, a fotografia antes de ser uma reprodução, que é seu uso mais 

difundido, é um registro de situações, lugares, momentos e que permite leituras do tempo 

(AUMONT, 1993, p. 166). Elas são usadas como prova para a produção da memória e para 

a comprovação da identidade social. 

Com caráter de testemunho da história e dos fatos sociais, tem a capacidade de 

retratar a realidade obtendo poder de legitimação dos fatos. A fotografia é instrumento 

eficaz para o desenvolvimento de percepção visual capaz de levar o ser humano a uma 

reflexão da realidade, auxiliando na construção social e cultural. Nesse contexto, o registro 

fotográfico é chamado de fotojornalismo, que é o utilizado pela Secom. 

A fotografia jornalística é uma mensagem e, como tal, é constituída por 

uma fonte emissora, um canal de transmissão e um meio receptor. A 

fonte emissora é a redação do jornal, seu grupo de técnicos, dos quais 

alguns fazem fotografias, outros a selecionam, a compõem e retocam, 

enfim, a intitulam, legendam e comentam (BARTHES, 1990, p, 11). 

  

Assim, o conceito de fotojornalismo definido por Souza (1998) vem corroborar o 

registro feito na Secom. Souza (1998) define o fotojornalismo em dois sentidos: o sentido 

lato e o sentido restrito.  

No sentido lato, “entendemos por fotojornalismo a actividade de 

realização de fotografias informativas, interpretativas, documentais ou 

"ilustrativas" para a imprensa ou outros projectos editoriais ligados à 

produção de informação de actualidade. Neste sentido, a actividade 

caracteriza-se mais pela finalidade, pela intenção, e não tanto pelo 

produto. (SOUZA, 1998, p.5) 

 

No sentido restrito, entendemos por fotojornalismo a actividade que pode 

visar a informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, 

esclarecer ou marcar pontos de vista ("opinar") através da fotografia de 

acontecimentos e da cobertura de assuntos de interesse jornalístico. Este 

interesse pode variar de um para outro órgão de comunicação social e não 

tem necessariamente a ver com os critérios de noticiabilidade 

dominantes. (SOUZA, 1998, p.5) 

 

O Portal de Notícias é meio de transmissão das mensagens fotográficas mais 

utilizadas, onde as fotografias são associadas com textos, legendas e títulos, sendo um 
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objeto dotado de autonomia estrutural sem separar o objeto de sua finalidade. Obviamente 

que a fotografia jornalística não é uma estrutura isolada (texto, legenda ou artigo).  

A fotografia, quando considerada como análoga do real, traz uma mensagem que 

não deixa espaço para o desenvolvimento de outra. A fotografia jornalística é um objeto 

trabalhado, construído de acordo com procedimentos pré-estabelecidos pelos profissionais. 

Contudo, ela também é recebida pelo observador/leitor possuidor de reserva cultural. 

Os principais métodos de conotação da imagem fotográfica estão nas técnicas, e a 

ela pode se acrescentar o próprio texto que acompanha a fotografia jornalística. Porém, é 

necessário esclarecer que o “texto” é uma mensagem parasita da imagem (BARTHES, 

1990, p. 20). Na relação atual da fotografia jornalística, a imagem surge não como 

esclarecedora da palavra, mas é a palavra que surge como subliminar à imagem. O texto 

confere à imagem propriedade como informação. Aliado ao texto, está o modo de 

apresentação da palavra, ou seja,  quanto mais próxima da imagem, a palavra participa da 

mensagem iconográfica com mais objetividade. Este processo pode ser observado, por 

exemplo, nas legendas, títulos ou manchetes das matérias jornalísticas. 

 

5.1 A FOTOGRAFIA NO JORNALISMO ONLINE 

 De maneira mais sistemática, mas não exclusiva as principais características do 

jornalismo online existem alguns vetores fundamentais: a) a interatividade, ou seja, a 

possibilidade do receptor interagir com o veículo, e de funcionar como fonte de 

informação; b) a hipertextualidade que permite a ligação entre textos, imagens e outros 

registro; c) hipermedia que permite a união num único suporte de conteúdo escrito, sonoro 

e imagético; d) a instantaneidade que permite a possibilidade de as notícias serem 

transmitidas no momento em que são finalizadas. (SOUZA, 2012). 

 O uso da fotografia pelo jornalismo online da Prefeitura de Vitória é o mais 

utilizado como fonte de informação visual associado à informação textual.  

Ex.: 

A produção desta imagem foi feita em 28 de abril de 2010, solicitada pela 

Secretaria Trabalho e Geração de Renda, para a cobertura de um curso de moda promovido 

pelo Grupo Afro Odomodê. Inicialmente, esta cobertura foi realizada para efeito de 

registro das atividades da Prefeitura de Vitória.  

Em 25 de agosto de 2010, para divulgação de atividade do Grupo Afro Odomodê, a 

imagem de arquivo foi utilizada como se observa abaixo: 
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                      Figura 6: A Fotografia no Jornalismo Online 

 

Esta imagem em primeira instância é obtida como registro das atividades 

produzidas pela Prefeitura de Vitória e ainda para usos posteriores. Uma mesma imagem 

pode ser usada mais de uma vez, desde que represente a linguagem verbal. 

Portanto, uma mesma fotografia pode ser empregada em diferentes momentos, 

bastando apenas que a mensagem transmitida pela imagem possa ter correspondência com 

o assunto tratado na notícia a ser divulgada. Nesse caso, a fotografia é utilizada como 

ilustração da palavra. Barthes (1990, p. 20) diz que a ilustração ocorre a partir de uma 

mensagem textual na qual se usa a imagem fotográfica como forma de esclarecimento da 

palavra, com a intencionalidade de tornar o texto mais claro. 

Nesse contexto, pode-se observar a experiência de uma fotografia produzida para 

registro de atividades da Prefeitura de Vitória em 28 de abril de 2010, publicada como 

comprovação de atividade em 25 de agosto do mesmo ano e novamente utilizada como 

ilustração de notícia em 08 de novembro de 2011. 

 



45 
 

 

   Figura 7: Fotografia como Ilustração 

 

5.2 GALERIA DE FOTOGRAFIAS 

Além das notícias, o Portal da Prefeitura reserva espaço para divulgação da 

administração da cidade. A forma utilizada para essa divulgação é por meio de galerias 

fotográficas (normalmente utilizadas para fotos turísticas, eventos de maior expressão da 

cidade como carnaval, aniversário da cidade dentre outras). Todavia, as fotografias 

também são aproveitadas como forma de comunicação com a sociedade.  

Como exemplo dessa comunicação, podemos citar a greve dos professores no início 

do ano de 2011 sob a alegação de baixos salários e de falta de infra-estrutura nas escolas. 

Mesmo sendo considerado ilegal pela Justiça, o protesto continuou por vários dias. Como 

forma de contrapor as alegações feitas pela categoria e mostrar a sociedade as condições da 

estrutura da rede municipal de ensino, foi produzida uma galeria de fotos a partir do 

Acervo Fotográfico da Secom/CI, que demonstrava as condições estruturais das escolas da 

Rede municipal. 
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  Figura 8: Galeria de Fotografias 

 

5.3 A FOTOGRAFIA NA PUBLICIDADE 

 Na publicidade, a fotografia desempenha papel importante para a 

transmissão de mensagens aos cidadãos por conjugar com eficiência, do ponto de vista da 

recepção de massa, a credibilidade daquilo que se deseja comunicar. Quase todas as peças 

publicitárias têm em sua materialidade a relação entre imagem e texto. O papel da 

fotografia na publicidade não só absorve novas formas, mas também novos conteúdos, 

além de sintetizar e complementar um texto, escrito ou falado. Ela ganha linguagem cada 

vez menos icônica e mais simbólica.  

A velocidade dos processos sociais de comunicação exigiu que a fotografia 

refletisse na leitura de seus usos mensagens menos literais, que valorizasse a interação e 

mensagem ao indivíduo. Nesse ambiente, o uso da fotografia pela publicidade na Secom 

pode ser observado como forma de transmitir mensagens diretas ao munícipe através de 

vários formatos (folders, cartazes, outdoor, etc.). 

A Subsecretaria de Marketing da Secom faz uso das fotografias do Acervo 

Fotográfico da Coordenação de Imagem, para a produção de peças publicitárias e como 

referencial para novas criações. 



47 
 

 Um exemplo deste trabalho pode ser observado na produção da capa de uma revista 

anualmente produzida pela Procuradoria Municipal. Na arte elaborada pela criação da 

Subsecretaria de Marketing foi utilizada uma fotografia da Praça do Papa, um dos cartões 

postais da cidade de Vitória e pertencente ao Acervo Fotográfico. A fotografia inicialmente 

produzida para fins de divulgação turística foi utilizada para compor a capa da revista. 

 

           Figura 9: Fotografia na Publicidade   

  

Outro exemplo de peça publicitária produzida pode ser visto em um folder 

desenvolvido para a Secretária de Saúde. Um folder, de solicitação da Secretaria de Saúde, 

a qual pretendia informar aos cidadãos vitorienses alguns de seus serviços oferecidos 

gratuitamente à população, com o propósito de incentivar a prática do exercício físico 

como medida de prevenção de doenças e também como comprovação das atividades de 

saúde pública promovidas pela municipalidade. Nesta peça publicitária percebemos que a 

fotografia ocupa praticamente toda a peça publicitária. Neste caso podemos conferir o 

papel da fotografia como evidência e mensagem direta aos munícipes 
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                              Figura 10: Fotografia na Publicidade 

 

5.4 DIVULGAÇÃO EXTERNA 

As fotografias da coleção são usadas como divulgação da cidade em jornais e 

revistas locais e nacionais.  

O uso mais comum é de fotografias para divulgação turística da cidade. As 

solicitações são feitas através da assessoria de imprensa à Coordenação de Imagem, 

informando para qual meio de comunicação serão disponibilizadas e quais finalidades. 

Normalmente, as solicitações de fotografias são feitas por veículos de circulação local e 

nacional. O exemplo pode ser verificado na figura abaixo, em fotografias turísticas da 

Cidade de Vitória que foram divulgadas em uma revista de circulação nacional. 
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                Figura 11: Fotografia como Divulgação Externa 

5.4 MÍDIAS SOCIAIS: FACEBOOK E TWITTER 

Mídias sociais são ferramentas online desenhadas para permitir a interação social a 

partir do compartilhamento e da criação colaborativa de informações nos mais distintos 

formatos.  Elas abrangem diversas atividades que integram tecnologia, interação social, a 

construção de palavras, fotos, vídeos e áudios.  

Entendendo que a comunicação de um governo com seus cidadãos pode ser 

realizada rapidamente, o governo municipal passou a utilizar as redes sociais como 

instrumento de comunicação mais direta com o munícipe como forma de diminuir a 

distância entre cidadão e poder público. 

Valendo-se dessas estratégias de comunicação a Secom em uso das redes sociais 

elegeu o Facebook e o Twitter, os quais também utilizam a fotografia como meio de 

informação e comunicação dos serviços e atividades realizados pela Prefeitura de Vitória. 

A opção pelas redes sociais está centrada na possibilidade de interação entre cidadão e a 

Administração Pública comunicar-se com maior rapidez com o cidadão. 
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            Figura 12: Fotografia no Facebook 

 

             Figura 13: Fotografia no Twitter  

5.4 SALA DE IMPRENSA 

Outro serviço oferecido pela Secom utilizando fotografias como meio de 

informação e comunicação é a Sala de Imprensa. A intenção primeira é de disponibilizar 

em primeira mão as fotografias, em alta resolução para download, que dizem respeito das 

atividades da instituição.  Este é um espaço com maior direcionamento aos veículos de 
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comunicação na intenção de facilitar o acesso às fotografias por parte destes e, obviamente, 

à multiplicação da informação contida nesse espaço. 

 

        Figura 14: Fotografia na Sala de Imprensa 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Pelo que já se anunciou e considerando o que será demonstrado a seguir, o 

referencial teórico-metodológico desta pesquisa teve como base os estudos de Shatford 

(1986) e Shatford Layne (1986) para a indexação de imagens e a proposta desenvolvida 

por Kuhlthau (1991), intitulada “Information Search Process” – ISP, isto é, Processo de 

Busca de Informação. Deste modo, a necessidade de informação e o seu processo de busca 

foram verificados a partir do acompanhamento das atividades que são realizadas pelos 

profissionais da Secom em seu cotidiano de trabalho na Secretaria e na busca pelas 

imagens no Acervo Fotográfico da Coordenação de Imagem. Acreditamos que estudos 

dessa natureza poderão nos fornecer subsídios para o desenvolvimento de novos sistemas e 

ferramentas para a Organização e Representação da Informação, bem como para o uso da 

informação contida nas fotografias. 

O acompanhamento das atividades foi realizado através de questionário (Apêndice 

E) aplicado a cinco profissionais da Secom (Editor de Notícia e Assessores de 

Comunicação)-, usuários mais efetivos do Acervo Fotográfico e cujos resultados são 

comentados na subseção 7.1 deste texto. Este processo foi baseado no modelo ISP, a partir 

da necessidade da informação e do processo de busca de informação no desenvolvimento 

de suas atividades na Secom. 

 Após o levantamento do processo acima mencionado, foi realizada a comparação 

entre os resultados atingidos com o modelo ISP e o quadro de análise de imagens inspirado 

nos estudos de Shatford (1986) e Shatford Layne (1986). Este estudo forneceu uma 

articulação das experiências comuns aos usuários que, quando compartilhadas, puderam 

prover base para interação, permitindo identificar as necessidades dos usuários e 

fornecendo subsídios para análise e indexação de fotografias. 

A seguir, sistematizados de forma resumida a proposta de Shatford (1986):  

Referencial Descritivo: aspectos extrínsecos da fotografia, parte integrante da 

fotografia, embora não apareça na imagem: 

 Data: data em que a fotografia foi realizada 

 Título: Título da fotografia 

Conteúdo:  

 Local: onde o evento ocorreu 

 Evento/Acontecimento: manifestações socioculturais, eventos, 

inaugurações, ordem de serviços, etc. 
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 Tempo Cíclico: descrever se é uma imagem noturna ou diurna 

 Objetos: descrever os objetos presentes na fotografia 

 Pessoas: descrever as pessoas presentes na imagem 

 Ações: descrever as ações das pessoas/fatos presentes na imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diagrama de Categorias de Análise de Shatford (1986)– Aspectos Extrínsecos 
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Figura 16: Diagrama de Categorias de Análise de Shatford (1986)– Aspectos Intrínsecos 

 

A partir dos quadros acima, elaborou-se a sistematização abaixo que serviu de 

orientação para nossa análise e indexação das imagens do campo amostral. O resultado das 

análises das fotografias selecionadas foi demonstrado na subseção 7.2 desta dissertação. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

DATA:  

TÍTULO:  

Quadro 2: Análise de Aspectos Extrínsecos 

 

 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CONTEÚDO 

LOCAL 

EVENTO/ACONTECIMENTO 

ESPAÇO GEOGRÁFICO 

TEMPO CÍCLICO 

OBJETOS 

PESSOAS 

ONDE – DE GENÉRICO 

ONDE – DE GENÉRICO 

O QUE – DE ESPECÍFICO 

QUANDO – DE ESPECÍFICO 

O QUE – DE ESPECÍFICO 

QUEM – DE GENÉRICO 



55 
 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL:  

EVENTO:  

ESPAÇO GEOGRÁFICO:  

TEMPO CÍCLICO:  

OBJETOS:  

PESSOAS:  

Quadro 3: Análise dos Aspectos Intrínsecos 
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7 PRINCÍPIOS DE ANÁLISE E INDEXAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS: PROPOSTA 

DE APLICAÇÃO 

 

Nesta seção apresentamos os resultados obtidos na pesquisa e que dizem respeito:  

  ao comportamento do usuário da Secom na busca da informação e isto foi possível 

estudar com a aplicação de questionário e a observação assistemática realizada; 

 aos princípios propostos para análise e indexação das fotografias da Secom. 

 

7.1 O COMPORTAMENTO DOS USUÁRIOS DA SECOM NA BUSCA DA 

INFORMAÇÃO 

Como já explicitamos anteriormente, nosso referencial metodológico foi construído 

através de estudos voltados para análise de fotografias desenvolvida por Shatford (1986) e 

na proposta de Kuhlthau (2004) para o Processo de Busca de Informação, com os usuários, 

profissionais da Secom que utilizam o Acervo Fotográfico. 

A partir das metodologias utilizadas detectamos como os profissionais da Secom 

processam a utilização da fotografia para a realização de suas atividades, nos fornecendo 

subsídios para melhor análise das fotografias e definição de pontos de acesso para 

recuperação da informação. 

O processo de busca por uma fotografia pelos profissionais da Secom é para a 

construção de textos, peças publicitárias, etc. e conforme citado anteriormente (seção 5 e 

suas subseções). A formulação parte de um ato de reflexão e busca da construção de um 

texto que será disponibilizado à sociedade, à municipalidade. 

O processo de busca de uma imagem para a elaboração da notícia tem caminho 

certo na consulta ao Acervo Fotográfico, visto que a fotografia atua como modo de 

testemunhar a informação a ser publicizada e até mesmo como meio de informação 

principal da notícia.  

O estágio inicial da pesquisa está centrado no princípio da incerteza (KUHTHAU, 

2004) que causam sentimentos de confusão e ansiedade sobre a fotografia a ser pesquisada. 

O processo de busca envolve a percepção do usuário em busca do entendimento, 

compreensão e significado para a necessidade informação num determinado período e 

tempo. O processo é comumente experienciado com uma série de pensamentos e 

sentimentos que surgem a partir da lacuna de informação e que provoca ansiedade. Estes 

sentimentos vão mudando com o da progresso da busca.  
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Ao detectar a lacuna a ser entendida, o usuário formula seu tema de pesquisa. A 

determinação do foco é ponto essencial na busca da informação, e os sentimentos de 

incerteza caminham para a compreensão do que se está pesquisando.  

Durante o processo de busca ocorre a expectativa pelo que pode ou não ser 

encontrado. Informações redundantes podem ser localizadas e podem se encaixar dentro do 

conhecimento do usuário anteriormente adquirido. Essas informações são prontamente 

reconhecidas como sendo relevante ou irrelevante.  

Entretanto, a postura que o usuário assume abre ou fecha possibilidades dentro de 

um processo de busca de informação. Esse comportamento é o que determina a 

continuidade ou não da pesquisa. No processo de busca o usuário pode ter uma série de 

pensamentos baseados em suas escolhas e predisposição, da vontade para a ação em busca 

da informação desejada. Predisposição é baseada em expectativa derivadas da construção 

de experiências passadas.  Uma vez que cada usuário possui conhecimento pessoal, a 

predisposição e escolha podem variar largamente de usuário para usuário. Pode ser a 

expectativa para a mudança durante o processo de busca; da incerteza para a compreensão. 

Os estudos realizados com os profissionais da Secom buscaram compreender o 

comportamento destes no acesso e uso da fotografia. Os resultados obtidos através de 

questionário e observação tiveram a intenção de verificar como os comportamentos destes 

profissionais podem subsidiar as atividades de análise da fotografia realizada pelo 

profissional da informação e como podem colaborar para melhor desempenho dos 

instrumentos de acesso e uso das fontes visuais produzidas pela Secom. 

Verificou-se que os profissionais pesquisados desempenham diferentes papéis para 

a produção de informação. Com base nas tarefas executadas por estes profissionais, a partir 

dos estudos de Kuhlthau (2004) detectamos que os sentimentos de incerteza se apresentam 

com diferenças para os profissionais com maior e menor experiência. 

Os profissionais com maior experiência, por possuírem conhecimentos das 

atividades anteriormente realizadas pela Secom ao longo do tempo se dirigem ao Acervo 

Fotográfico com maior clareza do objeto a ser pesquisado, além de apresentar maior 

interesse na pesquisa e predisposição para uso das informações obtidas em projetos 

futuros. Por outro lado, os profissionais mais recentes, por não conhecer com profundidade 

o Acervo Fotográfico demonstram sentimentos de incerteza, porém, ao longo da pesquisa, 

adquirem maior confiança na busca pela informação. 

Outro fator detectado na pesquisa foi o processo de mediação desempenhado pelo 

profissional da informação. Este procedimento tem fundamental importância para os 
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profissionais (experientes ou não) no desenvolvimento do processo de busca pela 

informação, visto que o atual instrumento de pesquisa é limitado e a colaboração do 

analista de imagem permite maior precisão e agilidade nos resultados da pesquisa. 

Esta limitação é vista em grandes estoques de informação como afirma Cordeiro 

(2011): 

A organização dos documentos de grandes estoques de informação, 

sejam em ambientes eletrônicos ou não, acontece muitas vezes, sem 

diretrizes previamente determinadas e deixando-se a sua organização e 

procedimentos ao sabor do acaso e decisão ad hoc. 

 

A importância do trabalho de modelos metodológicos com fins de compreender o 

processo de trabalho dos profissionais da Secom no uso da fotografia encontra também 

aporte em Cordeiro (2011) ao afirmar que: 

[...] construção de modelos com abordagens cognitivo-comportamentais a 

fim de compreender o processo de trabalho do profissional [...] no que diz 

respeito ao uso da informação potencializam as perspectivas 

metodológicas dos estudos de usuários. Esses modelos poderão ser de 

importância ímpar para contribuir na determinação de políticas de 

indexação que deverão fazer parte do planejamento dos serviços de 

informação, visando melhorias, por exemplo, quando a precisão e 

recuperação das informações nos seus pontos de acesso e navegação. 

 

 

7.2 PRINCÍPIOS DE ANÁLISE E INDEXAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS NA SECOM 

Considerando o processo de análise dos conteúdos dos documentos fotográficos são 

imprescindíveis para a síntese e recuperação da informação, estes devem possuir 

instrumentos capazes de atender satisfatoriamente às demandas dos profissionais da 

instituição, e através dos estudos do Processo de Busca de Informação – ISP – de Kuhlthau 

(2004), e os princípios de análise de fotografia de Shatford (1986) foi possível identificar 

os níveis de necessidade de informação na análise de fotografias no que diz respeito ao 

referencial descritivo (aspectos extrínsecos e intrínsecos) e de conteúdo como propostas de 

melhorias no acesso e uso dos conteúdos informacionais da fotografia. Estas indicações 

foram percebidas devido à necessidade de cada tipo de uso da fotografia na Secom. 

Seguem os resultados obtidos: 

Nas Categorias de Análise dos Aspectos Extrínsecos – Aspectos Formais, 

verificamos que os seguintes pontos de acesso deverão compor a análise: Autor, Tipo de 

Documento, Tamanho, Resolução, Cromia, Enquadramentos.  

No que tange às características físicas identificamos que o tipo de documento, 

tamanho, resolução e cromia são informações importantes para as atividades desenvolvidas 
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na Subsecretaria de Marketing, vez que os trabalhos executados exigem qualidade da 

fotografia para impressão das peças publicitárias. 

Para a Categoria de Análise dos Aspectos Intrínsecos alguns pontos de acesso 

foram detectados para melhor análise: Origem, Espaço Geográfico, Tempo Climático, 

Objetos, Pessoas, Faixa Etária, Categoria de Assunto, Sub Categorias de Assunto e 

Palavras-chaves. Esses termos descritores para a fotografia são retirados com base na pauta 

fotográfica, na notícia que a originou e por meio de informações obtidas pelos fotógrafos. 

As categorias de Análise Intrínsecas são percebidas na editoria de notícias do Portal 

de Notícias. Os enquadramentos foram apontados como descrições necessárias. Além de 

necessitar de fotografias que comprovem a notícia, o editor leva em questão o 

enquadramento da fotografia por ter diferentes templates
12

 para publicar a notícia. Quando 

a notícia é capa do portal, a solicitação é feita por fotografias que possuem enquadramento 

da esquerda para a direita, visto que o template utilizado possui espaço para a fotografia no 

canto direito. Este enquadramento permite melhor entendimento e leitura da fotografia 

junto ao texto jornalístico. No caso de notícias internas do portal, o editor de notícia pode 

utilizar diferentes templates e assim solicita a fotografia de acordo com o que pretende 

usar. O Portal de Notícias da Prefeitura de Vitória possui 14 templates (Apêndice D). 

No que se refere ao conteúdo observamos que as categorias origem, espaço 

geográfico, tempo climático, objetos, pessoas, faixa etária, categoria, subcategoria e 

palavras-chaves são informações valiosas para a recuperação de fotografias. Esses níveis 

de descrição permitem maior especificidade no processo de busca, ou seja, são mais pontos 

de acesso às informações contidas na fotografia e que são importantes para a precisão no 

processo de busca. 

Analisando as necessidades detectadas através das metodologias aplicadas aos 

usuários associadas à proposta de análise fotográfica apresentamos as seguintes categorias 

de análise para fotografia:  

Referencial Descritivo: aspectos extrínsecos (Formais) da fotografia, parte 

integrante da fotografia, embora não apareça na imagem: 

 Autor: Fotógrafo 

 Data: data em que a fotografia foi realizada 

 Título: Título do evento 

                                                      
12

 Templates são modelos que servem de matriz para a produção em escala de um produto ou serviço. Na 

web refere-se a um conjunto de configurações padrões para texto ou layout, de acordo com o quais novas 

páginas são criadas. (AVELLAR; DUARTE, 2012).  



60 
 

Características Físicas: descrição dos atributos da fotografia 

 Tipo de Documento: JPG, TIF, etc. 

 Tamanho: destacar o tamanho da imagem em MGbytes ou GBytes 

 Resolução: descrição da resolução em ppi 

 Cromia: coloração da foto (branco e preto, sépia, colorido, etc.) 

 Enquadramento 1: direita para a esquerda /esquerda para a direita 

 Enquadramento 2: vertical /horizontal/ panorâmica/frontal 

Conteúdo:  

 Local: onde o evento ocorreu 

 Origem: Secretaria da Prefeitura que originou a fotografia 

 Evento/Acontecimento: manifestações socioculturais, eventos, 

inaugurações, ordem de serviços, etc. 

 Espaço Geográfico: descrição do espaço em que a fotografia foi realizada 

(interior/exterior) 

 Tempo Cíclico: descrição da imagem noturna ou diurna 

 Tempo Climático: descrever se a imagem possui tempo 

ensolarado/chuvoso/nublado. 

 Objetos: descrição dos objetos presentes na fotografia 

 Pessoas: descrição das pessoas presentes na imagem 

 Faixa Etária: descrição da faixa etária das pessoas presentes nas fotografias 

 Ações: descrição das ações das pessoas/fatos presentes na imagem 

 Categorias de Assunto: descrição da categoria de assuntos a fotografia se 

enquadra (ex.: Obras, Urbanismo, Cultura); 

 Sub Categorias de Assunto: descrever em qual subgrupo de assunto da 

fotografia (ex.: Obras – Ponte – Ponte Estaiada) 

 Palavras-chaves: descrição dos termos que indicam o assunto tratado na 

fotografia e retirado com base na pauta fotográfica fornecida pelos assessores, 

na notícia que a originou e de informações obtidas pelos fotógrafos. 
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Figura 17: Diagrama dos Princípios de Categorias de Análise – Aspectos Extrínsecos 

*   Categoria de Shatford 

* *Categoria Proposta 
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TÍTULO* 
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DOCUMENTO** 
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ENQUADRAMENTO 

2** 
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Figura 18: Diagrama dos Princípios de Categorias de Análise de Aspectos Intrínsecos  

*   Categoria de Shatford 

* *Categoria Proposta 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CONTEÚDO 

LOCAL 

ORIGEM 

EVENTO 

ESPAÇO GEOGRÁFICO 

TEMPO CÍCLICO 

TEMPO CLIMÁTICO 

OBJETOS 

PESSOAS 

CATEGORIAS 

SUBCATEGORIAS 

AÇÕES 

PALAVRAS-CHAVE 

 

ONDE – DE GENÉRICO* 

CATEGORIA PROPOSTA * * 

O QUE – DE ESPECÍFICO* 

ONDE – DE GENÉRICO* 

QUANDO – DE ESPECÍFICO* 

CATEGORIA PROPOSTA * * 

O QUE – SOBRE * 

QUEM – DE GENÉRICO * 

CATEGORIA PROPOSTA * * 

CATEGORIA PROPOSTA * * 

O QUE –DE ESPECÍFICO * 

CATEGORIA PROPOSTA * * 
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 Dentre os mais de onze mil conjuntos fotográficos do Acervo fotográfico da 

Secom/CI, selecionamos três conjuntos fotográficos da Cidade de Vitória (ES) e que 

totalizou a análise e a indexação de vinte e duas fotografias. Esse recorte teve como critério 

imagens que representam aspectos da vida pública concernentes aos componentes 

espaciais, culturais e históricos da cidade de Vitória (ES), considerados significativos para 

serem sopesados de acordo com as propostas e análises que aqui serão apresentadas. 

 Selecionamos três grupos temáticos de Fotografias do Acervo Fotográfico da 

Secom/CI como instrumentos de análise. Como anteriormente dito, as fotografias 

selecionadas possuem como critério a representatividade dos aspectos sociais, econômicos, 

espaciais e culturais da Cidade de Vitória.   

 Obras (Construção da Ponte da Passagem); 

 Urbanização (Bairros São Pedro); e  

 Cultura (Panela de Barro).  

O primeiro grupo selecionado está inserido no contexto econômico e social da 

cidade: a Ponte da Passagem que se tornou marco visual de Vitória por simbolizar o 

crescimento e o desenvolvimento da capital. Uma construção moderna e arrojada que 

modificou a paisagem da cidade numa renovação urbana especial que liga a ilha ao 

continente e os principais corredores viários da cidade. 

A escolha pelo tema urbanização nos leva ao Bairro São Pedro, localizado à 

margem do manguezal, surgido em setembro de 1977, fruto de uma invasão de propriedade 

particular, com cerca de 40 famílias que lá se instalaram montando barracas de lona. Para 

eliminar os conflitos entre invasores e proprietário na década de 1980, a Prefeitura de 

Vitória, visando ao assentamento dessas famílias, designou uma área para a construção de 

habitações populares.  

Essa medida desencadeou a ocupação de uma área de manguezal por outras 

famílias que vieram em busca de moradia. A área se transformou em um grande depósito 

de lixo urbano e passou a atrair ainda mais pessoas em busca de domicílio. Esse processo 

de migração ocorreu de forma acelerada, vez que a atração não era somente por moradia, 

mas por uma fonte de renda nas toneladas de lixo despejadas por dia em São Pedro. A 

paisagem foi se alterando, o manguezal foi sendo substituído por barracos, palafitas e lixo.  

Dessa invasão, surgiu o Bairro São Pedro. Tal fato exigiu a adoção de uma política 

habitacional para a região com finalidade de oferecer melhores condições de vida à 

população, e recuperação da área de manguezal. 
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Por fim, a representatividade da panela de barro feita por artesãos. O processo de 

fabricação é praticamente o mesmo que os índios usavam quando em Vitória aportaram os 

portugueses à época do descobrimento. O ensinamento é transmitido de pais para filhos, 

permitindo que a identidade cultural seja mantida com poucas alterações. Para se ter a 

dimensão exata da importância dessa atividade cultural, o ofício das paneleiras foi 

aprovado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 2002, e 

declarado como Patrimônio Cultural do Brasil. 

Considerando as necessidades de pontos de acesso à informações contidas nas 

fotografias e detectadas em nossa pesquisa,  para  análise de nossa proposta os dois 

quadros abaixo servirão de modelo para nosso estudo empírico e os resultados das análises 

de fotografias da amostra serão preenchidos no campo resultado.  

ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  

DATA:  

TÍTULO:  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO  

TAMANHO  

RESOLUÇÃO  

CROMIA:  

ENQUADRAMENTO 1:  

ENQUADRAMENTO 2:  

Quadro 4: Análise de Aspectos Extrínsecos 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL:  

ORIGEM:  

EVENTO:  

ESPAÇO GEOGRÁFICO:  

TEMPO CÍCLICO:  

TEMPO CLIMÁTICO:  

OBJETOS:  

PESSOAS:  

FAIXA ETÁRIA  

CATEGORIA  

SUBCATEGORIA:  

AÇÕES:  

PALAVRAS-CHAVES:  

Quadro 5: Análise dos Aspectos Intrínsecos 
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7.2.1 Ponte da Passagem 

 

 

 

Figura19: Primeira Ponte da Passagem  
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Arquivo Público Municipal. 

DATA:  1801. 

TÍTULO: Ponte da Passagem (Vitória, ES). 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 1,46 MG. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Preto e branco (p&B). 

ENQUADRAMENTO 1: Panorâmica. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Ligação entre as Avenidas Nossa Senhora 

da Penha e Avenida Fernando Ferrari, 

Vitória/ES – 1801. 

ORIGEM: Arquivo Público Municipal. 

EVENTO: Ponte da Passagem (Vitória, ES). 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Pinguela de passagem. 

PESSOAS: Pedestre. 

FAIXA ETÁRIA Adulto. 

CATEGORIA Obras. 

SUBCATEGORIA: Ponte. 

AÇÕES: Pedestres atravessando a ponte. 

PALAVRAS-CHAVES: CONTRUÇÃO DE PONTE DA 

PASSAGEM / PONTE DA PASSAGEM 

(Vitória, ES) – 1801 / PINGUELA DE 

PASSAGEM/ PEDESTRE. 
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Figura 20: Construção da Ponte da Passagem 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Arquivo Público Municipal de Vitória, 

ES. 

DATA:  1920. 

TÍTULO: Ponte da Passagem (Vitória, ES).  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 116 Kb. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Preto e branco (p&B). 

ENQUADRAMENTO 1: Direita para a Esquerda. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Ligação entre as Avenidas Nossa Senhora 

da Penha e Avenida Fernando Ferrari, 

Vitória/ES – 1920. 

ORIGEM: Arquivo Público Municipal de Vitória, 

ES. 

EVENTO: Obras de Construção da Ponte da 

Passagem (Vitória, ES) – 1920. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Madeira. 

PESSOAS: Pedreiros – Autoridades. 

FAIXA ETÁRIA Adulto. 

CATEGORIA Obras. 

SUBCATEGORIA: Ponte. 

AÇÕES: Pessoas observando as obras de 

construção  e pedreiros trabalhando. 

PALAVRAS-CHAVES: PONTE  DA PASSAGEM (Vitória, ES) – 

1920/ TRABALHADORES / 

AUTORIDADES. 
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Figura 21: Panorâmica da Ponte da Passagem 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Arquivo Público Municipal de Vitória, 

ES. 

DATA:  1930. 

TÍTULO: Ponte da Passagem (Vitória, ES). 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 84 Kb. 

RESOLUÇÃO 75 dpi. 

CROMIA: Preto e branco (p&B). 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a Direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Ligação entre as Avenidas Nossa Senhora 

da Penha e Avenida Fernando Ferrari, 

Vitória/ES. 

ORIGEM: Arquivo Público Municipal de Vitória, 

ES. 

EVENTO: Ponte da Passagem. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Ponte com treliças - curva (armação). 

PESSOAS:  -  

FAIXA ETÁRIA  -  

CATEGORIA Obras. 

SUBCATEGORIA: Ponte. 

AÇÕES:  

PALAVRAS-CHAVES: PONTE DA PASSAGEM (Vitória, ES) - 

1930/ PONTE COM TRELIÇAS 

CURVAS (ARMAÇÃO). 
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Figura 22: Vista Lateral da Ponte da Passagem 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Marcos Salles. 

DATA:  01/05/2006. 

TÍTULO: Ponte da Passagem (Vitória, ES). 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 1,42 MB. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Direita para a Esquerda. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Ligação entre as Avenidas Nossa Senhora 

da Penha e Avenida Fernando Ferrari, 

Vitória/ES. 

ORIGEM: Gabinete do Prefeito. 

EVENTO: Visita do Prefeito à Ponte da Passagem 

(Vitória, ES). 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Ponte em concreto. 

PESSOAS: João Coser (Prefeito). 

FAIXA ETÁRIA Adulto. 

CATEGORIA Obras. 

SUBCATEGORIA: Ponte. 

AÇÕES: Prefeito João Coser observando ponte 

PALAVRAS-CHAVES: PONTE DA PASSAGEM (Vitória, ES) – 

2006/ COSER, João (Prefeito). 
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Figura 23: Início das Obras da Ponte da Passagem 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Samira Gasparini. 

DATA:  2009. 

TÍTULO: Início das Obras de Construção da Ponte 

da Passagem (Vitória, ES)- 2009. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 2,3 MG. 

RESOLUÇÃO 300dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a Direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Ligação entre as Avenidas Nossa Senhora 

da Penha e Avenida Fernando Ferrari, 

Vitória/ES. 

ORIGEM: Secretaria de Obras. 

EVENTO: Obras da Ponte da Passagem (Vitória, 

ES). 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Rampa de ligação de ponte. 

PESSOAS:  -  

FAIXA ETÁRIA  -  

CATEGORIA Obras. 

SUBCATEGORIA: Ponte. 

AÇÕES: Processo de construção. 

PALAVRAS-CHAVES: CONTRUÇÃO DA PONTE DA 

PASSAGEM (Vitória, ES) – 2009/ 

RAMPA DE LIGAÇÃO DE PONTE  
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Figura 24: Finalização das Obras da Ponte da Passagem 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Arquivo Público Municipal de Vitória, 

ES. 

DATA:  08/05/2011. 

TÍTULO: Ponte da Passagem (Vitória, ES). 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 84 Kb. 

RESOLUÇÃO 75 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Direita para a Esquerda. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Ligação entre as Avenidas Nossa Senhora 

da Penha e Avenida Fernando Ferrari, 

Vitória/ES. 

ORIGEM: Samira Gasparini. 

EVENTO: Conclusão das Obras da Ponte da 

Passagem. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Nublado. 

OBJETOS: Ponte Estaiada. 

PESSOAS:  -  

FAIXA ETÁRIA  -  

CATEGORIA Obras. 

SUBCATEGORIA: Ponte. 

AÇÕES:  

PALAVRAS-CHAVES: PONTE DA PASSAGEM (Vitória, ES). – 

2011/ PONTE ESTAIADA. 
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Figura 25: Inauguração da Ponte da Passagem 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Marcos Salles. 

DATA:  10/05/2011. 

TÍTULO: Inauguração da Ponte da Passagem 

(Vitória, ES) - 2011. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 3,43 MG. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Ligação entre as Avenidas Nossa Senhora 

da Penha e Avenida Fernando Ferrari, 

Vitória/ES.  

ORIGEM: Gabinete do Prefeito. 

EVENTO: Solenidade de Inauguração da Ponte da 

Passagem (Vitória, ES) - 2011. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Fita de descerramento - Laço de 

decerramento. 

PESSOAS: COSER, João. (Prefeito de Vitória) – 

COIMBRA, Lelo. (Deputado Federal/ES) 

– HARTUNG, Paulo. (Governado/ES) – 

FERRAÇO, Ricardo. (Vice-

Governador/ES) – VIEIRA, Givaldo 

(Deputado Estadual/ES). 

FAIXA ETÁRIA Adulto. 

CATEGORIA Obras. 

SUBCATEGORIA: Ponte. 

AÇÕES: Autoridades descerrando laço Inaugural 

da Ponte da Passagem (Vitória, ES). 

PALAVRAS-CHAVES: INAUGURAÇÃO DA PONTE – 

PASSAGEM (Vitória, ES) – 2011/  

AUTORIDADES NA INAUGURAÇÃO 

DA PONTE DA PASSAGEM/ COSER, 

João (Prefeito)/ HARTUNG, Paulo 

(Governador)/ FERRAÇO,Ricardo (Vice-

Governador)/ COIMBRA, Lelo. 

(Deputado Federal). 
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Figura 26: Primeira Travessia na Ponte da Passagem 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Marcos Salles. 

DATA:  10/05/2011. 

TÍTULO: Inauguração da Ponte da Passagem 

(Vitória, ES). 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 3,43 MG. 

RESOLUÇÃO 300 dpi 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Direita para a Esquerda. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Ligação entre as Avenidas Nossa Senhora 

da Penha e Avenida Fernando Ferrari, 

Vitória/ES. 

ORIGEM: Gabinete do Prefeito. 

EVENTO: Solenidade de Inauguração da Ponte da 

Passagem com a primeira travessia da 

ponte. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Automóvel. 

PESSOAS: COSER, João. (Prefeito de Vitória) – 

COIMBRA, Lelo. (Deputado Federal/ES) 

– HARTUNG, Paulo. (Governado/ES) – 

FERRAÇO, Ricardo. (Vice-

Governador/ES) – Jornalistas - 

Fotógrafos. 

FAIXA ETÁRIA Adulto. 

CATEGORIA Obras. 

SUBCATEGORIA: Ponte. 

AÇÕES: Autoridades fazendo a primeira travessia 

em automóvel na Ponte da Passagem. 

PALAVRAS-CHAVES: INAUGURAÇÃO DA (Vitória, ES) – 

2011/ TRAVESSIA NA 

INAUGURAÇÃO DA PONTE DA  

PASSAGEM (Vitória, ES) – 2011/ 

COSER, João (Prefeito)/ HARTUNG, 

Paulo (Governador) COIMBRA, Lelo 

(Deputado Federal)/FERRAÇO, Ricardo 

(Vice-governador). 
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Figura 27: Iluminação da Ponte da Passagem 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Sérgio Cardoso. 

DATA:  12/05/2011. 

TÍTULO: Inauguração da Ponte da Passagem 

(Vitória, ES) - 2011. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 3,43 MG. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Direita para a Esquerda. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Ligação entre as Avenidas Nossa Senhora 

da Penha e Avenida Fernando Ferrari, 

Vitória/ES.  

ORIGEM: Obras. 

EVENTO: Iluminação da Ponte da Passagem. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Noturno. 

TEMPO CLIMÁTICO:  -  

OBJETOS: Ponte estaiada. 

PESSOAS: - 

FAIXA ETÁRIA - 

CATEGORIA Obras. 

SUBCATEGORIA: Ponte. 

AÇÕES: Iluminação da Ponte da Passagem . 

PALAVRAS-CHAVES: PONTE DA PASSAGEM (Vitória, ES) – 

2011/ ILUMINAÇÃO DA PONTE DA 

PASSAGEM. 
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7.2.2 Urbanização do Bairro São Pedro 

 

 

 

 

 

Figura 28: Invasão do Bairro São Pedro 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Arquivo Público Municipal de Vitória, 

ES. 

DATA:  1980? 

TÍTULO: Bairro São Pedro (Vitória, ES).  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 2,72 Kb. 

RESOLUÇÃO 75 dpi. 

CROMIA: Preto e Branco (p&b). 

ENQUADRAMENTO 1: Direita para a Esquerda. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Bairro São Pedro (Vitória, ES). 

ORIGEM: Secretaria de Habitação. 

EVENTO: Lixão do Bairro São Pedro (Vitória, ES). 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Lixo - barraco de madeira. 

PESSOAS: Homem – Criança. 

FAIXA ETÁRIA Adulto – Infantil. 

CATEGORIA Habitação. 

SUBCATEGORIA: Urbanização. 

AÇÕES: Homens recolhendo lixo – criança lendo 

revista. 

PALAVRAS-CHAVES: BAIRRO SÃO PEDRO (Vitória, ES) – 

1980?/ HABITAÇÃO / URBANIZAÇÃO 

DO BAIRRO SÃO PEDRO (Vitória, ES)/  

LIXO/ INVASÃO DE TERRA 
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Figura 29: Vista da Invasão  do Bairro São Pedro 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Arquivo Público Municipal de Vitória, 

ES. 

DATA:  1980. 

TÍTULO: Invasão do Bairro São Pedro (Vitória, ES) 

-1980. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 288 Kb. 

RESOLUÇÃO 75 dpi. 

CROMIA: Preto e Branco (p&b). 

ENQUADRAMENTO 1: Direita para a Esquerda. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Bairro São Pedro (Vitória, ES). 

ORIGEM: Secretaria de Habitação. 

EVENTO: Lixão do Bairro São Pedro (Vitória, ES) - 

1980. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Palafitas – manguezal. 

PESSOAS: Crianças. 

FAIXA ETÁRIA Infantil. 

CATEGORIA Habitação. 

SUBCATEGORIA: Urbanização. 

AÇÕES: Crianças observando palafitas do Bairro 

São Pedro (Vitória, ES). 

PALAVRAS-CHAVES: BAIRRO SÃO PEDRO (Vitória, ES) -

1980/HABITAÇÃO/ URBANIZAÇÃO 

DO BAIRRO SÃO PEDRO (Vitória, ES)/ 

PALAFITAS/ INVASÃO DE TERRA. 
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Figura 30: Palafitas do Bairro São Pedro 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Carlos Antolini. 

DATA:  1980. 

TÍTULO: Bairro São Pedro (Vitória, ES) -1980. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 412 Kb. 

RESOLUÇÃO 75 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Bairro São Pedro (Vitória, ES).  

ORIGEM: Secretaria de Habitação. 

EVENTO: Palafitas do Bairro São Pedro (Vitória, 

ES). 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Lixo – palafitas - manguezal. 

PESSOAS: - 

FAIXA ETÁRIA - 

CATEGORIA Habitação. 

SUBCATEGORIA: Urbanização. 

AÇÕES: Palafitas no manguezal. 

PALAVRAS-CHAVES: BAIRRO SÃO PEDRO (Vitória, ES) – 

1980/ HABITAÇÃO/ URBANIZAÇÃO 

DO BAIRRO SÃO PEDRO (Vitória, ES) 

– 1980/ PALAFITAS/ LIXO / 

MANGUEZAL.  
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Figura 31: Lixão de São Pedro 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Carlos Antolini. 

DATA:  1980. 

TÍTULO: Bairro São Pedro (Vitória, ES) - 1980. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 2,72 Kb. 

RESOLUÇÃO 75 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a Direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Bairro São Pedro (Vitória, ES). 

ORIGEM: Secretaria de Habitação. 

EVENTO: Lixão do Bairro São Pedro (Vitória, ES) -

1980. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Lixo - palafitas. 

PESSOAS: Homens – mulheres - crianças. 

FAIXA ETÁRIA Adulto – Infantil. 

CATEGORIA Habitação. 

SUBCATEGORIA: Urbanização. 

AÇÕES: Homens, mulheres e crianças recolhendo 

lixo. 

PALAVRAS-CHAVES: BAIRRO SÃO PEDRO (Vitória, ES) – 

1980/ HABITAÇÃO/ URBANIZAÇÃO/ 

LIXO / CATADORES DE LIXO/ 

PALAFITAS. 
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Figura 32: Panorâmica do Bairro de São Pedro em 1990 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Carlos Antolini. 

DATA:  1990. 

TÍTULO: Bairro São Pedro (Vitória, ES) - 1990.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 4,40 Mb. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Panorâmica. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Bairro São Pedro (Vitória, ES). 

ORIGEM: Secretaria de Habitação. 

EVENTO: Lixão do Bairro São Pedro (Vitória, ES). 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Palafitas. 

PESSOAS: - 

FAIXA ETÁRIA - 

CATEGORIA Habitação. 

SUBCATEGORIA: Urbanização. 

AÇÕES:  

PALAVRAS-CHAVES: BAIRRO SÃO PEDRO (Vitória, ES) - 

1990 / HABITAÇÃO/ 

URBANIZAÇÃODO BAIRRO SÃO 

PEDRO (Vitória, ES) / PALAFITAS. 
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Figura 33: Início da Urbanização do Bairro São Pedro 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Arquivo Público Municipal de Vitória, 

ES. 

DATA:  1990. 

TÍTULO: Bairro São Pedro (Vitória, ES) - 1990. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 2,3 Mb. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Panorâmica. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Bairro São Pedro (Vitória, ES). 

ORIGEM: Secretaria de Habitação. 

EVENTO: Bairro São Pedro (Vitória, ES)- 1990. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Barracos. 

PESSOAS: - 

FAIXA ETÁRIA - 

CATEGORIA Habitação. 

SUBCATEGORIA: Urbanização. 

AÇÕES: - 

PALAVRAS-CHAVES: BAIRRO SÃO PEDRO (Vitória, ES) –

1990/ HABITAÇÃO/ URBANIZAÇÃO/ 

BARRACOS/ MANGUEZAL. 
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Figura 34: Urbanização do Bairro São Pedro 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Carlos Antolini. 

DATA:  2002. 

TÍTULO: Bairro São Pedro (Vitória, ES) - 2002. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 3,3 Mb. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Bairro São Pedro (Vitória, ES). 

ORIGEM: Secretaria de Habitação. 

EVENTO: Urbanização do Bairro São Pedro (Vitória, 

ES) - 2002. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Casas. 

PESSOAS:  -  

FAIXA ETÁRIA  -  

CATEGORIA Habitação. 

SUBCATEGORIA: Urbanização. 

AÇÕES: -  

PALAVRAS-CHAVES: BAIRRO SÃO PEDRO (Vitória, ES) – 

2002/ HABITAÇÃO/ URBANIZAÇÃO/ 

CASA/ CONSTRUÇÃO/ MANGUEZAL. 
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7.2.3 Paneleiras de Goiabeiras 

 

 

 

 

         Figura 35: Processo Inicial da Fabricação da Panela de Barro 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Carlos Antolini. 

DATA:  13/03/2002. 

TÍTULO: Panela de Barro. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 3,6 Mb. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Galpão das Paneleiras, Bairro de 

Goiabeiras em Vitória/ES – 2002.  

ORIGEM: Secretaria de Cultura. 

EVENTO: Fabricação da Panela de Barro. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Barro. 

PESSOAS:  -  

FAIXA ETÁRIA  -  

CATEGORIA Cultura Popular (Vitória, ES). 

SUBCATEGORIA: Artesanato Capixaba. 

AÇÕES: Mãos amassando barro. 

PALAVRAS-CHAVES: CULTURA POPULAR (Vitória, ES)/ 

PANELEIRA DE GOIABEIRAS 

(Vitória, ES)/ PANELA DE 

BARRO/ARTESANATO CAPIXABA. 
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Figura 36: Processo de Moldagem da Panela de Barro 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  André Sobral. 

DATA:  20/12/2011. 

TÍTULO: Panela de Barro. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 3,24 Mb. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Galpão das Paneleiras, Bairro de 

Goiabeiras em Vitória/ES. 

ORIGEM: Secretaria de Cultura. 

EVENTO: Panela de Barro (Vitória, ES) – 2011. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Interno. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: - 

OBJETOS: Barro. 

PESSOAS: Paneleira. 

FAIXA ETÁRIA Adulto. 

CATEGORIA Cultura Popular (Vitória, ES). 

SUBCATEGORIA: Artesanato Capixaba. 

AÇÕES: Mãos amassando barro dando forma à 

panela de barro. 

PALAVRAS-CHAVES: CULTURA POPULAR/ PANELEIRAS 

DE GOIABEIRAS (Vitória, ES)/ 

PANELA DE BARRO/ ARTESANTO 

CAPIXABA. 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 

Figura 37: Moldagem da Panela de Barro 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  André Sobral. 

DATA:  20/12/2011. 

TÍTULO: Panela de Barro . 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 3,99 Mb. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Direita para a Esquerda. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Galpão das Paneleiras, Bairro de 

Goiabeiras. (Vitória, ES). 

ORIGEM: Secretaria de Cultura. 

EVENTO: Fabricação da Panela de Barro. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Interno. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado.  

OBJETOS: Barro - balcão - pia 

PESSOAS: Paneleiras de Goiabeiras. (Vitória, ES). 

FAIXA ETÁRIA Adulto. 

CATEGORIA Cultura Popular. (Vitória, ES). 

SUBCATEGORIA: Artesanato Capixaba. 

AÇÕES: Mãos amassando barro moldando panela 

de barro. 

PALAVRAS-CHAVES: CULTURA POPULAR (Vitória, ES)/ 

PANELEIRA DE GOIABEIRAS 

(Vitória, ES)/ PANELA DE BARRO/ 

ARTESANATO / CAPIXABA/PANELA 

DE BARRO - MOLDAGEM. 
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        Figura 38: Processo de Moldagem e Formato da Panela de Barro 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Vitor Nogueira. 

DATA:  08/07/2006. 

TÍTULO: Panela de Barro. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 4,24 Mb. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Vertical. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Galpão das Paneleiras, Bairro de 

Goiabeiras em Vitória/ES. 

ORIGEM: Secretaria de Cultura. 

EVENTO: Fabricação da Panela de Barro. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Interno. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Barro. 

PESSOAS: Paneleira. 

FAIXA ETÁRIA Adulto. 

CATEGORIA Cultura Popular. 

SUBCATEGORIA: Artesanato Capixaba. 

AÇÕES: Mãos amassando barro moldando panela 

de barro. 

PALAVRAS-CHAVES: CULTURA POPULAR (Vitória, ES) / 

PANELEIRA DE GOIABEIAS. (Vitória, 

ES) / PANELA DE BARRO/ 

ARTESANATO CAPIXABA/ PANELA 

DE BARRO – MOLDAGEM. 
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Figura 39: Secagem e Queima da Panela de Barro 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  André Sobral. 

DATA:  20/12/2011. 

TÍTULO: Panela de Barro. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 3,76 Mb. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Horizontal. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Galpão das Paneleiras, Bairro de 

Goiabeiras em Vitória/ES. 

ORIGEM: Secretaria de Cultura. 

EVENTO: Fabricação da Panela de Barro. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado. 

OBJETOS: Panela de barro – fogo – madeira. 

PESSOAS:  - 

FAIXA ETÁRIA  - 

CATEGORIA Cultura Popular 

SUBCATEGORIA: Artesanato Capixaba. 

AÇÕES: Processo de queima das panelas de barro. 

PALAVRAS-CHAVES: CULTURA POPULAR. (Vitória, ES) / 

PANELEIRAS DE GOIABEIRAS. 

(Vitória, ES) / PANELA DE 

BARRO/PANELA DE BARRO - 

SECAGEM /PANELA DE BARRO -

QUEIMA. 
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             Figura 40: Tintura da Panela de Barro  
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ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

REFERENCIAL DESCRITIVO  

AUTOR:  Paula Barreto. 

DATA:  23/11/2006. 

TÍTULO: Panela de Barro. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

TIPO DE DOCUMENTO JPEG. 

TAMANHO 1,7 Mb. 

RESOLUÇÃO 300 dpi. 

CROMIA: Colorido. 

ENQUADRAMENTO 1: Esquerda para a direita. 

ENQUADRAMENTO 2: Vertical. 

 

 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIAS RESULTADOS 

CONTEÚDO  

LOCAL: Galpão das Paneleiras, Bairro de 

Goiabeiras em Vitória/ES.  

ORIGEM: Secretaria de Cultura. 

EVENTO: Fabricação da Panela de Barro. 

ESPAÇO GEOGRÁFICO: Externo. 

TEMPO CÍCLICO: Diurno. 

TEMPO CLIMÁTICO: Ensolarado.  

OBJETOS: Panela de barro – tinta – tanino.  

PESSOAS: Paneleira. 

FAIXA ETÁRIA Adulto. 

CATEGORIA Cultura Popular 

SUBCATEGORIA: Artesanato Capixaba 

AÇÕES: Paneleira fazendo o processo de tintura da 

panela de barro com tinta vegetal 

denominada “Tanino”. 

PALAVRAS-CHAVES: CULTURA POPULAR (Vitória, ES)/ 

PANELEIRAS DE GOIABEIRAS. 

(Vitória, ES)./ PANELA DE BARRO - 

TINTURA/ TANINO. 
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8 CONCLUSÃO 

A nossa intenção principal nesta pesquisa foi de realizar um levantamento 

bibliográfico relativo à análise de imagens, e propor princípios de análise fotográfica como 

forma de colaborar com os analistas de imagens. A abordagem principal foi feita através 

das metodologias desenvolvidas para análise de fotografia e processo de busca da 

informação para dar suporte e nortear as informações que serão selecionadas para a 

indexação a partir do conteúdo. 

Os encaminhamentos propostos por Carol Kuhlthau para o Processo de Busca de 

Informação nos forneceram indícios importantes para os níveis de análise e indexação de 

fotografias a partir da identificação das necessidades dos profissionais que usam o Acervo 

Fotográfico da Secom, visto que nossa abordagem trata do estabelecimento de princípios 

de análise de fotografias que auxiliem no acesso às informações contidas nos documentos 

fotográficos. 

Ao estudar a experiência dos diferentes usos da fotografia na Secretaria de 

Comunicação da Prefeitura de Vitória (ES), buscou-se compreender as razões pelas quais a 

Comunicação Pública se utiliza da fotografia como forma de compartilhar com seus 

cidadãos as atividades realizadas pela instituição, e em especial, como forma de promover 

a cidadania. 

Para realizá-lo, partiu-se do princípio de que a difusão da fotografia na sociedade, 

através dos vários canais de comunicação da Secom, deva ser entendida segundo suas 

múltiplas relações que estabelece com o ambiente político, sócio, econômico e cultural. 

 Tradicionalmente, as instituições públicas são ligadas às disposições legais e 

constitucionais do Estado e realizam atividades tais como prestar contas, promover 

serviços e prover informações à sociedade. Dessa forma, a Comunicação Pública exerce o 

papel de garantir a legitimidade das ações dos governos e de contribuir para que as 

mensagens do poder público sejam reconhecidas como de interesse social.  

Nesse sentido, a Comunicação Pública estabelece um processo bilateral em que o 

cidadão busque não somente o direito a ascender e pertencer a um sistema, mas o direito de 

participar deste. Ou seja, ela se constitui num processo que vai além da difusão de 

informações, a de contribuir como possibilitadora da cidadania. 

Nessa perspectiva, é possível identificar a atuação da Prefeitura de Vitória com 

atuação corporativa, ligada à administração e ao princípio da eficácia no que diz respeito à 

divulgação de serviços, informações; e com atuação dialógica com o cidadão a que se 
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refere à ação política dos princípios da democracia e da participação do cidadão na gestão 

pública.  

Apresentadas suas formas de atuação, a comunicação realizada através da 

fotografia apresenta-se como importante ferramenta de transmissão de mensagens. Seu uso 

ocorre mediante a visão de que se trata de um instrumento na integração das atuações 

corporativa e dialógica da Comunicação Pública, com capacidade de informar a sociedade 

sobre suas atividades, serviços e ações e ainda proporcionar a participação da sociedade, 

caracterizada pelo conhecimento. 

 O uso da fotografia pela Secom para divulgar a cidade contribui para a construção 

de sua memória social, além de possibilitar a comunicação direta com os cidadãos dentro 

de uma expectativa de interatividade. Inferimos que os dados obtidos foram utilizados a 

favor de um objetivo a ser cumprido dentro da instituição para uso correto dos princípios 

de análise de fotografias. 

Dentro de um contexto imagético digital, o uso da fotografia pela Secom, vem para 

potencializar e dinamizar ainda mais as atividades funcionais e informacionais da 

Prefeitura de Vitória numa sociedade em que a informação está se re-elaborando no 

contexto da sociedade da informação em que a resposta da interação se estabelece entre o 

ambiente da instituição com as necessidades de seus usuários. 

Com a constatação de carência de métodos de análise fotográfica, a representação 

desses documentos deve ser amplamente reconsiderada em virtude das inovações 

tecnológicas aplicadas nos atuais sistemas de informações. Neste sentido, o 

desenvolvimento e as potencialidades dos canais de comunicação vêm afetando 

diretamente os processos de organização e representação da informação, bem como o 

comportamento informacional de busca e recuperação do usuário e este fato deve ser 

considerado para as análises de fotografias. 

Sendo assim, a definição do que se trata um documento, em termos dos interesses 

dos usuários depende do tipo de usuário, seu contexto, onde as necessidades de informação 

surgem, e de onde o documento é originário e solicitado. Entretanto, os trabalhos sobre 

análise de imagens e representação temática, na Organização e Representação do 

Conhecimento e da Informação, tem sido um processo em si, tal seja como sumarizar o 

conteúdo do documento, que estratégias adotar para dele extrair seu assunto. 

Provavelmente que as estratégias serão poucos eficazes até que se conheçam os usuários e 

seus interesses e comportamentos específicos em relação à Recuperação da Informação em 

dado contexto.  
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De maneira geral, as crescentes necessidades de informação, que se apresentam ao 

cotidiano dos usuários da Secom, somente poderão ser satisfeitas na medida em que os 

sistemas de recuperação da informação utilizem as metodologias para a representação da 

informação que estejam em concordância não somente com a ciência, mas, principalmente 

que levem em conta as características cognitivas e sociais do universo dos usuários. 

Procuramos colocar o usuário como uma das preocupações na Organização e 

Representação do Conhecimento e da Informação. Ou seja, os estudos sobre os 

comportamentos informacionais dos usuários, sobretudo os de busca e recuperação da 

informação como forma de contribuição para o desenvolvimento de ferramentas de 

recuperação da informação.  

Nesta pesquisa, verificou-se que os padrões de comportamentos de busca de 

informação, mediante o modelo desenvolvido por Kuhlthau (2004) podem contribuir no 

processo de representação dos conteúdos dos documentos fotográficos à medida que 

ofereceu elementos importantes para o conhecimento das necessidades dos usuários e por 

conseqüência a identificação dos níveis de análise de fotografias. 

Uma representação de assunto de uma fotografia deve conter duas funções: a de 

representar o assunto contido no documento e de ajudar os usuários dos sistemas encontrar 

a informação desejada. 

A Ciência da Informação vem promovendo reflexões referentes ao 

desenvolvimento de metodologias que auxiliem o analista de imagens a percorrer o longo 

caminho do processo de representação da informação. Como foi abordado neste trabalho, 

as discussões e os apontamentos sobre análise do conteúdo das fotografias são recentes, 

apesar das mesmas serem reconhecidas, desde sua invenção, como ricas fontes de 

informação. 

A carência de metodologias para análise de fotografias e construção de ferramentas 

eficazes para a recuperação da informação nos levou a buscar novos processos para 

transcodificação do código visual para o verbal, levando em consideração o usuário e o 

cidadão. Necessitamos de mais estudos de caso e levantamento de metodologias para 

indexação de fotografias.  

Deste modo, esperamos que esta pesquisa possa contribuir de forma a trazer 

subsídios para os analistas de imagens, com área da Ciência da Informação, em especial, à 

Organização e Representação do Conhecimento e da Informação, no que diz respeito ao 

contexto do usuário e as variáveis que interferem no processo de busca e recuperação da 

informação. 
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APÊNDICE A: Facetas de Classificação de Assuntos para Fotografias 

Ranganathan Biblioteque 

Nationale 

Categorias De Genérico De Específico SOBRE 

Personalidade 

Matéria 

Antropomórfico 

Zoológico 

Mineral 

Objetos 

Manufaturados 

QUEM? 

Animado 

Inanimado; 

Objetos 

concretos e 

seres 

Pessoas 

nomeadas 

individual-

mente, ani-

mais e coi-

sas 

Gênero de 

pessoas, ani-

mais, coisas 

Seres míticos 

(genérico/específico) 

Abstrações manifes-

tadas ou simboli-zadas 

por objetos e coisas 

Energia Ações, Temas O QUE? 

 O que estão 

fazendo os 

objetos e 

seres?  ações, 

eventos, 

emoções) 

Eventos 

nomeados 

individualm

ente 

Ações, 

condições 

Emoções Abstrações 

Manifestadas por 

ações, eventos 

Espaço  Lugar ONDE? 

Local, lugar 

geográfico, 

cosmográfico 

e arquitetônico 

Local 

geográfico 

nomeado 

individualm

ente 

Tipo de local 

geográfico de 

lugar 

geográfico ou 

arquitetônico 

Lugares simbólicos 

(específico/genérico) 

Abstrações manifes-

tadas por local 

Tempo Tempo QUANDO? 

Tempo; 

linear ou 

cíclico 

Tempo 

linear; datas 

ou períodos 

Tempo 

cíclico; hora 

do dia 

estações 

Emoções ou abstrações 

Simbolizadas ou 

manifestadas por tempo 

Fonte: SHATFORD (1986, p. 49) 
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APÊNDICE B: PRESS-REALISE 
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APÊNDICE C: DIÁRIO DE VITÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D: Modelos de Templates 
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APÊNDICE E: Comportamento da Busca de Informação pelo Usuário do Acervo 
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Fotográfico da Secom (adaptado através dos modelos proposto por Carol Kuhthau 

(2004,  p. 35-63). 

 

Q1 – Qual informação  você procura considerando o estágio inicial de uma pesquisa? 

(    ) Informações gerais   (   )Informações específicas    (   )informações pertinentes  

 Quais são os seus sentimentos nesse estágio da pesquisa? 

(   )Incerteza    (  ) confiança  (   )  clareza (   ) satisfação (   ) outros 

  

Q2-Após identificar e selecionar os assuntos a ser  investigados você(es) procura: 

 (    )Um tema geral   (   ) Expressões vagas   (   ) Expressões claras e concisas 

 Quais são os seus sentimentos nesse estágio da pesquisa? 

(    )Incerteza    (   ) confiança  (   ) clareza (   ) satisfação (   )outros 

 

Q3 – Antes de direcionar seu assunto de pesquisa você conversa sobre seu projeto 

com? 

(    ) pares (pessoa desenvolvendo também um projeto)   (   ) profissional (pessoa que 

conhece as fontes)   (   ) outros 

Quais são os seus sentimentos nesse estágio da pesquisa? 

(    )Incerteza    (   ) confiança  (   ) clareza (   ) satisfação (   )outros 

 

Q4-  A partir da definição do assunto a ser pesquisado você: 

(    ) coleta informações pertinentes ao assunto específico 

(    ) investiga informações sobre o tema geral 

(    ) completa  a busca de informações 

(    ) reconhece uma necessidade de informação 

(    ) formula um tópico específico 

(    ) identifica o tema geral 

(    ) outras____ 

Quais são seus sentimentos nesse estágio da pesquisa? 

(    )confiante  (   ) clareza (    ) confuso (   ) otimista  (   )outros 

 

Q5-Ao buscar o tema da pesquisa você:  

(      ) discute o tema 

(      ) faz uma pesquisa preliminar  

(      ) faz uma pesquisa abrangente  

(      ) toma notas breves dos resultados gerais obtidos 

(      ) toma notas detalhadas dos dados obtidos 

(      ) faz  perguntas ao bibliotecário de referência 

(      ) outros 

Quais são seus sentimentos nesse estágio da pesquisa? 

(    )Incerteza    (   ) confiança  (   ) certo (   )  clareza (   ) satisfação (   )outros 

 

Q6 – Ao detectar as informações, você 

(    )   organiza idéias e informações 

(    )  identifica outros assuntos como alternativa possível e os reconhece como maneiras de 

elaborar pesquisas futuras 

(     )  torna-se informado sobre o tema e em geral encerra as pesquisas 

(     ) esgota todas as possíveis fontes de informação 
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(     ) escolhe  um assunto amplo que tem o potencial para o sucesso 

(     ) outro 

Quais são os seus sentimentos nesse estágio da pesquisa? 

(    )Incerteza    (    ) confiança  (   ) clareza (   ) satisfação (   )outros 

 

Q7 -Considerando os resultados obtidos e  à luz do tempo que tem para completar o 

projeto você: 

(      ) escolhe  um tema específico dentro do tema geral 

(      ) considera  assuntos alternativos  

(      ) confronta a inconsistência e a incompatibilidade nas informações encontradas 

(      ) fica cada vez mais interessado e envolvido 

(      ) define e estende o tópico específico 

(      ) ganha senso de direção e clareza 

(      ) recorda de um projeto anterior, quando procura por informações 

(      ) prevê sucesso de cada concentração possível no tema amplo 

(      ) identifica  possíveis áreas de concentração no assunto amplo 

(      ) considera os assuntos alternativos relevantes e que são de interesse para o seu 

trabalho 

(      ) busca informação  específica na área de concentração 

(      ) outros 

Quais são os seus sentimentos nesse estágio da pesquisa? 

(   )Incerteza    (   ) confiança  (    ) clareza (   ) satisfação (   )outros 

 

Q8- Na tabela Sentimentos utilize C:Confiante; F: frustrado Cc: Clareza; O: otimista; I 

:Incerto D:desapontado; S:Satisfeito. 

 

 quase 
sempre 

freqüentemente algum 
dia 

raramente quase 
nunca 

Sentimentos 

1.  Eu tenho um foco claro para 

o meu tópico ? 
      

2.  Acho que é útil minha 

pesquisa para a outras 

pessoas? 

      

3.  Eu gosto de encontrar tudo 

sobre o que pesquiso para 

depois selecionar o que 

desejo? 

      

4.  O Acervo Fotográfico tem 

as informações que eu 

preciso? 

      

5.  Um novo assunto emerge 

quando reuno informações 

sobre um determinado 

assunto? 

      

6.  A informação que eu 

encontro no início de uma 

pesquisa é confusa  e não se 

encaixa com o que eu sei? 

      

7.  Eu tomo notas detalhadas de 

todas as fontes de 

informação que eu olho? 

      

8.  Eu pergunto ao bibliotecário 

de referência que direção 

devo  tomar para localizar os 

documentos?  

      



122 
 

9.  A pesquisa é concluída 

quando eu já não encontro 

novas informações? 

      

10.  Todas os assuntos de que 

preciso estão listados no  

catálogo? 

      

11.  A pesquisa é concluída 

quando eu encontro 

informação suficiente? 

      

12.  Eu converso com pessoas 

que conhecem o meu 

assunto? 

      

13.  Eu  me torno mais 

interessado em um assunto 

que eu coleto informações? 

      

14.  As informações que eu 

preciso estão em lugares 

 inesperados ? 

      

15.  Eu faço várias consultas ao 

acervo para pesquisar um 

assunto? 

      

16.  Sou bem sucedido no uso do 

acervo? 
      

17.  Peço ao bibliotecário 

conselho em um assunto a 

ser explorado? 

      

18.  Eu preciso de outros 

materiais além de 

fotografias? 

      

19.  Na busca por uma fotografia 

levo em consideração a 

identificação com o fato a 

ser publicado 

      

20.  Utilizo fotografias como 

ilustração de notícias a ser 

publicadas? 

      

 

 

Q9- Na busca por uma fotografia você leva em consideração para sua pesquisa: 

 quase 
sempre 

freqüentemente algum 
dia 

raramente quase 
nunca 

Sentimentos 

Enquadramento        

Tipo de Documento       

Tamanho       

Resolução       

Cromia       

Local        

Origem        

Espaço Geográfico       

Tempo climático       

Tempo cíclico       

Pessoas       

Faixa Etária       

Ações da Fotografia       

Assunto       

Outros:       
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