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Para início de conversa, vamos pensar sobre 
os espaços tradicionais da publicação do 
fotojornalismo e outros nem tanto 
tradicionais, mas aparentemente já 
consolidados...
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http://noticias.uol.com.br/album/2013/05/03/olho-magico.htm#fotoNavId=pr10410119

http://noticias.uol.com.br/album/2013/05/03/olho-magico.htm#
http://noticias.uol.com.br/album/2013/05/03/olho-magico.htm#
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• http://www.reuters.com/news/pictures/
slideshow?articleId=USRTX11DW5#a=1
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http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=USRTX11DW5#
http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=USRTX11DW5#
http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=USRTX11DW5#
http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=USRTX11DW5#
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• http://photos.denverpost.com/?
source=Subnav_News_MediaCenter
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http://photos.denverpost.com/?source=Subnav_News_MediaCenter
http://photos.denverpost.com/?source=Subnav_News_MediaCenter
http://photos.denverpost.com/?source=Subnav_News_MediaCenter
http://photos.denverpost.com/?source=Subnav_News_MediaCenter
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vamos ver mais 
algumas imagens...
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REVISTA TIME
“As lições da 
tempestade”

foto: Ben Walsh
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• NO OLHO DO FURACÃO:

• http://lightbox.time.com/2012/10/30/in-
the-eye-of-the-storm-capturing-sandys-
wrath/#8

33

http://lightbox.time.com/2012/10/30/in-the-eye-of-the-storm-capturing-sandys-wrath/#
http://lightbox.time.com/2012/10/30/in-the-eye-of-the-storm-capturing-sandys-wrath/#
http://lightbox.time.com/2012/10/30/in-the-eye-of-the-storm-capturing-sandys-wrath/#
http://lightbox.time.com/2012/10/30/in-the-eye-of-the-storm-capturing-sandys-wrath/#
http://lightbox.time.com/2012/10/30/in-the-eye-of-the-storm-capturing-sandys-wrath/#
http://lightbox.time.com/2012/10/30/in-the-eye-of-the-storm-capturing-sandys-wrath/#


Uma visualização interessante de 

imagens do INSTAGRAM feitas na 

região de Nova York durante  o 

furacão Sandy...
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• O gráfico foi elaborado pelos 
Phototrails projeto Humanidades 
Digitais, e não é o primeiro de seu 
tipo. 

• Este projeto tem realizado 
diferentes gráficos que permitem, 
olhar como as cidades diferem 
umas das outras, analisar os 
grandes eventos ou dar uma 
simples olhada em situações de 
crise...
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• http://phototrails.net/
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http://phototrails.net
http://phototrails.net


Dan Chung - The Guardian (Londres)
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• http://www.guardian.co.uk/sport/2012/jul/
27/london-olympics-2012-smartphone

BLOG: FOTOS DA OLIMPÍADA DE LONDRES 2012:
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http://www.guardian.co.uk/sport/2012/jul/27/london-olympics-2012-smartphone
http://www.guardian.co.uk/sport/2012/jul/27/london-olympics-2012-smartphone
http://www.guardian.co.uk/sport/2012/jul/27/london-olympics-2012-smartphone
http://www.guardian.co.uk/sport/2012/jul/27/london-olympics-2012-smartphone


David Guttenfelder
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• http://blogs.denverpost.com/captured/
2010/03/24/captured-guttenfelders-
iphone-photos/1616/
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http://blogs.denverpost.com/captured/2010/03/24/captured-guttenfelders-iphone-photos/1616/
http://blogs.denverpost.com/captured/2010/03/24/captured-guttenfelders-iphone-photos/1616/
http://blogs.denverpost.com/captured/2010/03/24/captured-guttenfelders-iphone-photos/1616/
http://blogs.denverpost.com/captured/2010/03/24/captured-guttenfelders-iphone-photos/1616/
http://blogs.denverpost.com/captured/2010/03/24/captured-guttenfelders-iphone-photos/1616/
http://blogs.denverpost.com/captured/2010/03/24/captured-guttenfelders-iphone-photos/1616/


Projeto
BASETRACK
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• http://basetrack.org/
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http://basetrack.org
http://basetrack.org


DAMON WINTER
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• http://lens.blogs.nytimes.com/
2010/11/21/finding-the-right-tool-to-tell-a-
war-story/?ref=asia
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http://lens.blogs.nytimes.com/2010/11/21/finding-the-right-tool-to-tell-a-war-story/?ref=asia
http://lens.blogs.nytimes.com/2010/11/21/finding-the-right-tool-to-tell-a-war-story/?ref=asia
http://lens.blogs.nytimes.com/2010/11/21/finding-the-right-tool-to-tell-a-war-story/?ref=asia
http://lens.blogs.nytimes.com/2010/11/21/finding-the-right-tool-to-tell-a-war-story/?ref=asia
http://lens.blogs.nytimes.com/2010/11/21/finding-the-right-tool-to-tell-a-war-story/?ref=asia
http://lens.blogs.nytimes.com/2010/11/21/finding-the-right-tool-to-tell-a-war-story/?ref=asia
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TECNOLOGIAS
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APLICATIVOS PARA TURBINAR  
FOTOS COM O CELULAR
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645 Pro: 
equipara a tela do iPhone a de uma câmera 
profissional. Permite acesso rápido aos 
controles como foco, exposição e balanço 
de branco. Inclui um botão de disparo em 
duas fases - a primeira registra o foco e a 
exposição e a segunda tira a foto. Inclui 
opções que simulam filmes analógicos 
usados por fotógrafos profissionais. É 
possível escolher a resolução da foto nos 
formatos JPEG ou RAW. 
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HDR Pro Camera: promete reproduzir o 
efeito das fotos HDR (High Dynamic 
Range) das câmeras profissionais, 
criando três tipos de exposição de luz 
em um único clique. O recurso une as 
três imagens criando uma ‘exposição 
perfeita’. 
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Nightcap – específico para fotografar à 
noite. Possui estabilizador de imagem 
para reduzir o efeito 'tremido' na 
ausência de luz.  

Self Timer – Permite atrasar a liberação 
do obturador da câmera aumentando o 
tempo entre apertar o botão e tirar a foto 
real.

Shot Control
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Photoshop Express: 
Versão do editor de imagens Photoshop 
para tratamento de fotos no smartphone
Grátis Para iOS e Android 

Snapseed: 
Aplicativo permite tratamento de fotos fácil 
e prático.
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• Camera Lover - O pacote inclui 
modos de panorama, colagem, 
filtros artísticos e efeitos.

• Infinicam – amplia as possibilidades 
de filtros para fotos, muito além do 
Instagram.

• Instacam – inclui um simulador de 
revelação de uma câmera Polaroid. 
Para revelar a foto o usuário deve 
chacoalhar o celular. 
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• Leme Camera – faz fotos criativas 
na linha das câmeras analógicas 
Lomo, como a reprodução de 
efeitos das lentes ‘fish eye’, por 
exemplo.

• Photosynth - Faz fotos panorâmicas 
usando uma espécie de colagem de 
várias fotos sucessivas da mesma 
cena.

• Pixlr-o-matic - Reúne uma série de 
efeitos ‘retrô’ em um único 
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• Pudding Camera – inclui recurso de 
câmera triplex, com três lentes. 
Simula diferentes tipos de câmeras 
e filmes analógicos. Cria galerias e 
permite compartilhar múltiplas fotos 
de uma só vez;

• Vignette - Oferece mais de 70 
efeitos e filtros, incluindo estilos 
‘retrô’, de câmeras Lomo, Holga e 
Polaroid. 
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Questões para debate:
• o que definimos por fotografia?

• o que podemos definir como fotojornalismo?

• reais impactos das tecnologias digitais 
sobre a produção fotojornalística nos 
últimos 12 anos;

• novas tecnologias fotográficas e de 
comunicação móvel;

• possibilidade de interação e participação do 
leitor;

• novos desafios para os profissionais;
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