
INTRODUÇÃO

A primeira fotografia  produzida pelo homem era a vista de uma janela.  Em 1826,

quando Niépce conduzia  mais uma de suas experiências na tentativa de fixar imagens

formadas pelo reflexo da luz projetado sobre uma superfície, surgia um novo modo de ver e

representar o mundo.  Desde essa primeira imagem, a fotografia transformou-se, tornando-se

uma ferramenta universal, utilizada de variadas formas e presente na vida cotidiana.

Atualmente, em um  mundo que passa por um radical e rápido processo de

informatização e substituição de velhos modelos tecnológicos,  novas janelas virtuais (as telas

dos monitores de computador) se abrem anunciando um novo período da imagem.

Até o início da década de 1990,  a fotografia era produzida por processos físico–

químicos. A invenção da câmera digital, que dispensa o processo químico  das imagens

fotográficas, ao converter a luz refletida e capturada pelas objetivas em sinais luminosos,  o

desenvolvimento de scanners (digitalizadores de imagens), e a rápida incorporação destes às

rotinas de produção fotográfica  fazem com que todas as fotografias utilizadas pelos veículos

de comunicação passem pelos computadores., mesmo que tenham sido produzidas

analógicamente.

Essa passagem da fotografia para o campo da eletrônica, onde mais se aproxima das

imagens de TV, causou forte impacto no conceito tradicional de fotografia, provocando, por

conseqüência, uma reconceituação dessa mídia nas suas diversas esferas de utilização.  Estas

discussões acerca dos rumos da fotografia são, no entanto, apenas parte de um processo maior

de transformação e  informatização dos meios de comunicação, onde as rotinas têm se

modificado radicalmente nos últimos 20 anos.
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A proposta deste trabalho é abordar  o fotojornalismo nos webjornais brasileiros e suas

implicações para o fazer fotográfico característico da imprensa diante desse novo momento,

bem como na prática do fotógrafo profissional nesse contexto.

Embora a fotografia digital esteja presente nas redações brasileiras desde 1992,

quando foram feitos os primeiros testes com equipamento fotográfico digital,  algumas

questões ainda precisam ser respondidas. Até hoje não se tem clareza quanto às mudanças no

ato de fotografar assuntos para a imprensa com câmeras digitais. Além disso, ainda se discute

qual é o perfil do profissional necessário para operar os equipamentos digitais, uma vez que as

câmeras digitais fazem hoje o que os equipamentos de George Eastman  (Kodak) fizeram pela

fotografia no final do século XIX.

A tudo isso soma-se o fato de que a fotografia digital traz à tona, a velha questão de

que toda imagem fotográfica é produzida através de manipulações ‘consentidas’. A objetiva

escolhida, o filme empregado, o recorte produzido pelo enquadramento, e todas as demais

variáveis técnicas e estéticas oferecem  a oportunidade de manipulação, abrindo espaço  para

o questionamento da fidelidade da representação da realidade. A fotografia digital, com suas

câmeras, scanners e computadores cada vez mais acessíveis ao usuário/ leitor,   deixa claro a

todos que a imagem fotográfica é subjetiva, passível de manipulação, e no fotojornalismo isso

se transforma num drama uma vez que sempre se buscou mostrar ao público um mínimo de

envolvimento  do autor nas imagens produzidas.

O fotojornalismo praticado na web, especialmente nos webjornais e portais de

notícias, talvez seja o espaço onde essa crise conceitual  mais se apresenta. No fotojornalismo

impresso atual,  as imagens são produzidas  segundo dois esquemas diferenciados: no

primeiro, as imagens são produzidas com equipamentos mecânicos, sofrem um processo foto-

químico e são posteriormente convertidas numa matriz numérica, com o auxílio de sistemas

digitalizadores (scanners), podendo ser transformadas radicalmente. No segundo esquema, as

imagens são geradas já em formato eletrônico  através de câmeras digitais. No caso do

webjornalismo, a crise se agrava na medida em que a imagem captada digitalmente não será,

em nenhum momento, transformada em imagem analógica, fixada em suporte físico,

impressa. Será, da captura à visualização pelo usuário, apenas uma  matriz numérica, uma

imagem digital passível de ser transformada.

Dessa forma, esse trabalho procurou refletir sobre o impacto das novas tecnologias

que os computadores levaram à produção fotojornalística. Para tanto, essa dissertação busca:

No primeiro capítulo, pensar a história da fotografia, no desenvolvimento desta como

processo técnico e na sua relação com o real, mostrando como a credibilidade e a objetividade
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da fotografia sempre foram questionadas, apontando algumas formas de pensamento que

foram traçadas ao longo de seu desenvolvimento.

O segundo capítulo procura conceituar e contextualizar o moderno fotojornalismo,

discutindo os momentos de revolução técnica e estética que produziram o fotojornalismo

moderno.

No terceiro capítulo, abordou-se a  história da fotografia digital,  seus conceitos

básicos e características mais importantes. O que continua no quarto capítulo, onde discute-se

como a fotografia digital alterou as rotinas de trabalho dos repórteres fotográficos e das

redações, bem como as possibilidades da fotografia digital e as alterações conceituais

decorrentes do uso dessa tecnologia. O quinto capítulo busca contextualizar o jornalismo na

web traçando os principais conceitos deste.

O sexto capítulo, de caráter empírico, traz a análise de imagens exibidas em diferentes

sítios de notícias na web, especialmente nos webjornais: Folha Online, Globo Online e JB

Online, e representa uma tentativa de compreender melhor as características do

fotojornalismo de web. A pesquisa  foi realizada  com base na técnica de análise de conteúdo

(AC), entendida aqui como um método de tratamento e análise de informações existentes em

um documento, e colhidas por meio de técnicas de coleta de dados.

No entanto, Bardin (1995) ressalta que a análise de conteúdo não pode ser vista como

um método uniforme mas como um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Isto é,

a análise de conteúdo é um método de análise amplo, adaptável a um vasto campo de

aplicação (as comunicações). Assim,  adotamos aqui um dos procedimentos específicos  da

análise de conteúdo:  a análise categorial, pois, conforme a autora,

“pretende tomar em consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo
crivo da classificação e do recenseamento, segundo a freqüência de
presença (ou de ausência) de itens de sentido. Isso pode constituir um
primeiro passo, obedecendo ao princípio de objetividade e racionalizando
através de números e percentagem, uma interpretação que, sem ela, teria de
ser sujeita a aval. É o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas
significativas que permitem a classificação dos elementos de significação
constitutivas, da mensagem. É, portanto, um método taxionômico bem
concebido para (...) introduzir uma ordem, segundo certos critérios, na
desordem aparente” (BARDIN, 1995, p.37)1.

As categorias de análise estabelecidas, a partir da coleta dos dados nos sítios

analisados, foram as seguintes:

(1) número de imagens fotográficas por página;

(2) códigos utilizados para identificação das imagens fotográficas;
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(3) padrão dos arquivos digitais das imagens;

(4) formato ou resolução (em pixels) das imagens;

(5) tamanho dos arquivos digitais;

(6) atualização das imagens digitais;

(7) origem das imagens exibidas.

Quanto à análise dos elementos técnicos e estéticos das imagens fotográficas, optamos

por trabalhar com uma amostra obtida  a partir das imagens principais exibidas pelos

webjornais selecionados (Folha Online, JB Online, Globo Online).  Nos limites desta

dissertação , a análise técnico-estética privilegiou os aspectos denotativos da imagem.

                                                                                                                                                        
1 BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1995. P37.


