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CONCLUSÕES

Apesar da história do homem ter sido marcada desde o início pelas tentativas de

apreensão da realidade, apenas no início do século XIX é que se começou a fixar, em um

meio físico, imagens reproduzidas mecanicamente com o auxílio de equipamentos ópticos e

produtos químicos.  Esta ‘nova’ tecnologia é o que chamamos de Fotografia.

A Fotografia não é o simples resultado das experiências de um único homem, mas a

somatória dos esforços de pesquisadores: cientistas, artistas e homens comuns que, em países

e  épocas diferentes, com técnicas e materiais diversos, chegaram a resultados muito

parecidos.  Entretanto, não podemos de ressaltar que o marco principal do nascimento da

Fotografia situa-se em algum lugar entre 1824 e 1827, na França, e surge graças à genialidade

de Nicéphore Niépce.

Nos anos seguintes, a Niépce, juntam-se os esforços de Daguerre, Talbot, Florence,

Maddox e Eastman, que no decorrer do século XIX  levam a Fotografia a um elevado grau de

desenvolvimento tecnológico.

Ao surgir a Fotografia irá obscurecer  os tradicionais métodos de representação de

imagens (desenho, pintura, gravura), ao mesmo que recrutará entre os profissionais desses

gêneros de arte os primeiros a se envolverem na nova profissão. Alguns que no início atacam

a Fotografia, aos poucos se rendem à nova técnica, transferindo para a Fotografia não apenas

suas qualidades de artistas, mas também suas qualidades de artesãos.

Por volta da década de 1850, a Fotografia era resultado de processos industriais e,

nesse percurso de alterações técnicas e estéticas,  não podemos deixar de destacar os trabalhos

de Nadar, Le Gray e Disdéri.
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Roger Fenton irá cobrir a Guerra da Criméia ainda de forma precária. Mas  pouco

tempo depois,  Mathew Brady, O’Sullivan e Gardner já documentam a Guerra Civil

Americana  de forma contundente graças às novas técnicas e equipamentos empregados.

Com os trabalhos de Riis e Hine, no final do século XIX, surge a fotografia

documental, resultado da criação original do fotógrafo e trazendo, em si, a possibilidade de

transformação social.   Apesar da  Fotografia ter surgido  em 1839, com a daguerreotipia, as

primeiras fotografias só aparecem nos jornais por volta de 1880.

Será entretanto na Alemanha do entre-guerras  que o moderno fotojornalismo irá se

desenvolver, com o surgimento das revistas ilustradas e das primeiras câmeras a utilizarem

filmes de 35mm.  Este ambiente propício faz surgir fotógrafos como Solomon,  Félix Man,

Brassai e  André Kertész.  Com a ascensão do nazismo, os profissionais alemães  tomando

rumos diversos,  levam essa nova visão do uso da fotografia na imprensa para a Inglaterra,

França e EUA. Surgem fotógrafos como Capra, Cartier-Bresson, Eugene Smith e  Dorothea

Lange.

Após a 2a Guerra Mundial,  o fotojornalismo alcançará um alto nível de

desenvolvimento tecnológico: surgem as câmeras automáticas, com recursos eletrônicos que,

a partir da década de 1980 permitem o aparecimento das primeiras câmeras fotográficas

digitais. Paralelo a isso, alguns críticos vislumbram uma banalização da produção

fotojornalística, com a afirmação do poder das agências de notícias e o uso ideológico das

imagens.

O primeiro grande teste para a fotografia digital aconteceu na Copa do Mundo de

Futebol nos EUA, em 1994. Apesar de ainda pesadas e de difícil manuseio, as câmeras

digitais já demonstravam naquela época que viriam para ficar. Hoje a fotografia digital é

amplamente utilizada pelos jornais e revistas impressos e, especialmente pelos novos veículos

eletrônicos de comunicação baseados na internet.  Este meio, por sinal tão recente quanto a

informatização das redações ou como a fotografia digital, é hoje responsável  por importantes

mudanças na comunicação.

No mundo, são mais de 660 milhões de usuários de internet.  O Brasil, dez anos após a

chegada da internet (1994),  conta com mais de 12 milhões de usuários ativos (capazes de

acessar a internet de casa, trabalho ou escola) que ficam, em média, 13 horas/mês conectados.

Para estes, existem hoje cerca de uma centena de webjornais. Alguns ainda são uma mera

versão de veículos impressos, outros já foram especialmente criados para o novo meio.

Neste últimos dez anos as discussões acerca do advento da fotografia digital giraram

em torno de seu emprego  no  fotojornalismo. Atualmente, as discussões tomaram um outro
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rumo. Discute-se muito mais o  significado dessa fotografia, sua leitura e interpretação e seu

papel na construção da realidade atual. O advento da fotografia digital exibida pela web, que

se materializa na janela virtual do computador, parece aquecer essas discussões na medida

que modifica radicalmente o processo de produção de imagens.

Até o início do século XXI, parecia que as câmeras digitais só poderiam produzir

imagens de qualidade comparável à fotografia analógica se estivessem conectados ou

acoplados a equipamentos complexos e muito caros.  Hoje, cada vez mais os equipamentos

tornam-se mais simples e baratos e a qualidade da imagem é cada vez maior. No Natal de

2003 ( e nos parece que, em 2004, o fenômeno irá se repetir), as câmeras fotográficas digitais

só perderam em vendas para os aparelhos de DVDs.

 Esse número é impulsionado pela era de novos costumes, implantada pela chegada

dos computadores às residências. Com a explosão da internet em todo o mundo, a troca de

imagens via web se torna fator determinante para a escolha do processo digital na hora da

compra de uma nova câmera.

Para alguns, a fotografia digital deve ser categorizada assim como  já é a fotografia de

esportes ou a fotografia submarina.  É uma posição que entende a fotografia digital como uma

categoria que pode vir a se separar da fotografia tradicional, tal qual o vídeo que, de início, foi

visto com um substituto para o cinema, mas acabou adquirindo uma linguagem autônoma e

independente.

A fotografia quando surgiu, também passou por uma situação semelhante. Muitos

artistas acreditaram ser o fim da arte pois a fotografia supriria as necessidades do homem em

relação às imagens. A única coisa que ocorreu foi uma grande evolução da pintura, que

passou a trabalhar com maior liberdade de expressão.

No fotojornalismo, a principal vantagem é a rapidez com  que as fotos ficam prontas.

No entanto, outras vantagens  também devem ser observadas e discutidas, especialmente as

múltiplas formas de saída e armazenamento das imagens, a possibilidade de manipulação e

tratamento matemático das informações contidas nas imagens e ainda a possibilidade de

reversão de todas as alterações realizadas.

Durante nossa pesquisa observamos  que, apesar de toda a tecnologia envolvida, a

fotografia de caráter jornalístico ainda  é utilizada  de forma tímida.  Trabalha-se com

imagens  de baixa resolução, com poucas cores e baixa definição de detalhes. Em função dos

sistemas de visualização, que dependem dos computadores  e sistemas de aceso/ conexão

utilizados na outra ponta (usuários), os arquivos tendem a serem reduzidos e impedindo

imagens mais elaboradas. Existe uma regra corrente que estabelece que , no máximo, a
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somatória dos arquivos fotográficos de uma página não pode ser superior a 30 (trinta)

Kilobytes (Kb), já que, em média, gasta-se 1 (um)  segundo para baixar cada Kb de imagem.

Soma-se a isso os projetos  editoriais e visuais atualmente utilizados que não dão à

imagem o mesmo peso que é dado ao texto, apesar da web ser um meio visual por excelência.

As exceções ocorrem quando essas deficiências são compensadas pelo uso de álbuns e

galerias digitais.

Outro ponto preocupante, é a terceirização de serviços e a substituição da mão-de-obra

própria  pelos serviços de agências de notícias e a utilização indiscriminada de material

distribuído por assessorias. A presença de material  fornecido pelas agências  torna-se crítico

quando observamos  que mais de 40% de todas as imagens atualmente exibidas advém dessas

empresas e que, apenas uma agência responde por mais de 60% de todas as imagens que têm

como fonte os bancos de imagens.

Preocupa ainda o alto índice de material fotográfico sem qualquer tipo de identificação

de autoria. Em alguns sítios este índice chega a 70 % de todo o material exibido. Imagens sem

indicação de origem ou autoria pode indicar duas coisas: ou o sítio simplesmente passa por

cima das atuais leis que resguardam o direito autoral, deixando de pagar a quem de direito

pelo uso das imagens, ou trata-se de material manipulado digitalmente, o que esbarra nos

limites éticos  que devem nortear a prática jornalística.

Dessa forma, é certo que o emprego da fotografia digital  no fotojornalismo, aliada ao

processo de informatização das redações alterou completamente as rotinas de trabalho.  A isso

deve se somar as mudanças provocadas pela internet e pela migração de veículos para esse

meio. Neste meio, onde  nada ainda é definitivo,  a imagem cada vez mais será utilizada como

elemento de informação. Talvez a fotografia na internet esteja percorrendo os mesmos

caminhos percorridos nos veículos impressos, onde por décadas ficou relegada a simples

elemento ilustrativo.

Assim, ao fim deste trabalho, a impressão que temos é que um novo panorama se abre

para a produção, leitura e interpretação das imagens fotográficas.  As atuais formas de

utilização da fotografia nos sítios de notícias da web pode facilitar aos usuários entender

melhor a fotografia como um modo de ver e interpretar o mundo exterior e não apenas de

registrar momentos. Além disso,  com a incorporação de ferramentas de  tratamento e

manipulação das imagens cada vez mais simples e ágeis e  acessíveis à maioria dos usuários, a

fotografia se coloca cada vez mais como uma imagem que pode e deve ser (re)construída a

cada olhar.


