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RESUMO 

 
Este trabalho aborda as alterações nas rotinas produtivas da editoria de fotografia no 
jornalismo diário. A partir do suporte metodológico de análise das entrevistas conduzidas com 
os profissionais da editoria de fotografia no jornal Diário de Santa Maria, nota-se que o uso da 
tecnologia digital na captura de imagens resulta em uma série de transformações no que se 
refere ao fluxo de produção, o tempo na execução das pautas e a exigência que recai sob esses 
profissionais e, especificamente, sob a equipe de fotógrafos. Notamos que o surgimento da 
fotografia na primeira metade do século XIX causou um marca indelével na história da 
humanidade, pois a nova técnica possibilitou a escrita da realidade em imagem. Anos mais 
tarde surgiria uma nova profissão: a do repórter fotográfico. Hoje, com a passagem da era 
analógica para a digital, nos vemos diante de um novo desafio, conduzir estudos que 
explorem os impactos e os usos das novas tecnologias de manipulação de imagem e 
informação. O presente trabalho pretende nos aproximar destas rotinas produtivas dentro do 
Diário de Santa Maria e, partindo deste caso, traçar algumas considerações e levantar 
hipóteses sobre os rumos do fotojornalismo.  
 

Palavras-chave: fotografia digital; fotojornalismo 
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INTRODUÇÃO 
 

As transformações tecnológicas que acompanham a história do jornalismo fornecem 

indícios que revelam a própria evolução desta profissão e de seus atores. Em especial, a 

fotografia vem sofrendo mudanças tão importantes, que alteraram sobremaneira a sua 

importância e função, alcançando hoje status de destaque dentro das redações. Na produção 

jornalística podemos dizer que a fotografia é uma atividade singular, com uma fração de 

tempo ela informa, denuncia, expõe e opina. Para ilustrar sua importância basta observar a 

dimensão com que ela ocupa espaços cada vez mais privilegiados nas páginas dos jornais.  

No final do século XIX, quando foi aperfeiçoado o processo da autotipia, com a 

introdução e o aprimoramento das retículas (halftone) a imagem embarcou definitivamente 

nos jornais impressos, desde então uma torrente de inovações tecnológicas revitalizam e 

reescrevem o fazer fotojornalístico. O aparecimento do aparato digital é mais um capítulo, e 

talvez um dos mais importantes, na história do fotojornalismo. A digitalização já vinha 

acontecendo desde a disseminação dos micro-computadores e seus eficientes editores de 

texto, que pouco a pouco substituíram o matraquear das antigas máquinas datilográficas. Mas 

a captura e tratamento digital da fotografia parecem impor uma nova relação paradigmática do 

profissional jornalista e o ato fotográfico. A velocidade na obsolescência das tecnologias 

exige do jornalista um constante enfrentamento com seu suporte de trabalho, daí a 

importância de evidenciarmos este mecanismo de urgente atualização e formação continuada. 

Faz-se, então, imperativo investigar como os profissionais fotojornalistas encaram essa nova 

realidade no seu trabalho cotidiano. 

 É neste contexto que o presente trabalho propõe fazer um estudo exploratório das 

rotinas da editoria de fotografia, a fim de identificar, na fala destes profissionais, o impacto 

que causa a transição do aparato analógico para o digital. Para tanto, foi tomado como objeto 

de estudo o jornal Diário de Santa Maria (DSM), um periódico com pouco mais de seis anos 

de existência, mas que representa a empresa jornalística de periodicidade diária de maior 

expressividade e alcance midiático na cidade e região centro do Rio Grande do Sul. No 

recorte do veículo de comunicação, elegeu-se os nomes dos profissionais diretamente ligados 

à editoria de foto. São eles: o editor de fotografia Fernando Ramos, a Editora-Chefe Andreia 

Fontana, editoria de Geral, Polícia e Região - Luiz Roese, o técnico em tratamento de imagens 

Fernando Bastos – CTI (centro de tratamento de imagem); além dos fotojornalistas: Charles 

Guerra e Lauro Alves. A estes profissionais foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas 

(ANEXO A). O elenco de entrevistados obedece ao preenchimento de uma qualificação 



 
 

9

fundamental – a de que estes sejam profissionais tenham experienciado a transição, em 

alguma etapa de suas carreiras, da fotografia analógica para a digital. Tanto aos profissionais 

fotógrafos e repórteres que estão em campo diretamente envolvidos na captura das imagens, 

como aqueles que ficam na retaguarda da linha produtiva, os editores.  A partir das entrevistas 

foram traçadas as linhas gerais de um estudo teórico que comporte a fala destes profissionais, 

permitindo-nos tecer algumas considerações. 

Nos primeiros capítulos vamos percorrer, de forma sucinta, a história da fotografia, 

sua evolução e relações com o jornalismo, de forma a apontar a relevância que as inovações 

tecnológicas apresentam para esta técnica. Verificaremos que o encadeamento de 

contribuições científicas que se seguiram desde a obtenção da primeira imagem invertida pela 

câmara obscura nos longínquos tempos do século V a.C, culminou no desenvolvimento de 

um aparelho capaz capturar e fatiar o tempo, hoje, presente em todos os segmentos da 

atividade humana. A fotografia permitiu ao homem transformar suas relações de 

representação do mundo. A imagem fotográfica como representação mimética do real ganhou 

status de índice que revela e transforma a realidade. Walter Benjamim já falava em seu ensaio 

de 1936 “A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica” sobre as modificações estéticas 

que a arte sofreu com a possibilidade de reprodução que a fotografia permite. Para ele, a partir 

da possibilidade infinita da reprodução, a arte perde sua aura. Uma espécie de invólucro 

composto de elementos espaciais e temporais que envolvem a obra de arte. Com a revolução 

da informática, o efeito de real, a que a imagem jornalística nos remete, também sofre uma 

transformação sem precedentes na história. O poder de difusão da imagem suprimiu todas as 

barreiras, tornando imediato o reconhecimento de qualquer fato em qualquer lugar do mundo. 

No desenrolar de nossa caminhada, passaremos ao trabalho de campo propriamente 

dito, onde nos deparamos com a realidade expressa por aqueles que vivem estas 

transformações ao tempo em que elas acontecem, os profissionais ligados ao fotojornalismo 

dentro de um periódico. É na fala dos entrevistados que vamos identificar as reais implicações 

do surgimento da fotografia digital no cotidiano jornalístico, neste caso, dentro do Diário de 

Santa Maria. 
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1 DA CÂMARA ESCURA À FOTO DIGITAL 

1.1 ESCREVER COM A LUZ 

 

A fotografia, do grego (photo + graphos = escrever com luz) é o processo de produção 

de imagens a partir da ação da luz, constituindo-se em uma etapa física, com a formação da 

imagem na câmera, e outra na sua forma tradicional química, da reação à luz a partir de um 

suporte sensibilizado com sais de prata, criando-se uma imagem latente. O princípio óptico de 

formação da imagem, conhecido desde a Antiguidade, batizada por câmara obscura, consistia 

em um quarto hermeticamente fechado com três de suas paredes pintadas em cores escuras e 

outra em cor clara, na parede oposta à clara era feito um pequeno orifício por onde entrava a 

luz, que então era projetada em forma de uma imagem invertida no lado oposto. Alguns 

historiadores relatam o funcionamento de uma câmara obscura datada do século V antes de 

Cristo, ela teria sido feita pelo sábio chinês Mo Tzu (Oka, apud Giacomelli, 2000). Séculos 

mais tarde, um cientista árabe, Abu AL-Hasan Ibn AL-Haytham (965 -1038, d.C.) descobriu 

outros usos para a câmara obscura ao observar eclipses solares sem danificar os olhos do 

observador. O processo desenvolveu-se na Renascença, quando o dispositivo da câmara 

obscura era utilizado para esboçar os traços de uma pintura. No entanto, havia um problema 

grave, quando se aumentava o tamanho do orifício se conseguia uma imagem mais clara, mas 

com menos detalhes (definição de contornos). Em 1550, o italiano Girolano Cardano resolve 

este problema colocando uma lente de vidro biconvexa no lugar do orifício, produzindo uma 

imagem com maior nitidez. Mesmo assim a lente de Girolano apresentava uma perda de 

definição se colocada diante de dois objetos distantes um do outro, a lente biconvexa não 

conseguia lidar com o conceito de profundidade de campo (zona de nitidez em profundidade 

estendida além e aquém do objeto focalizado pela objetiva). Dezoito anos mais tarde, outro 

italiano, Danielo Barbaro, propôs um dispositivo que junto à lente regulava o diâmetro do 

orifício regulando assim a nitidez da imagem produzida, nascia o diafragma (sistema de 

lâminas semicirculares destinado a ajustar a abertura, o orifício de entrada de luz em uma 

câmara fotográfica). 

A câmera fotográfica moderna nasceu quando Johan Zahn (1585-1686) sugeriu a 

fixação de um espelho colocado em ângulo de 45 graus dentro de uma câmara obscura 

portátil. Nesta época utilizava-se muito a refração de imagens da câmara obscura para a 

produção de desenhos paisagísticos e retratos. Este sistema possibilitava então o desenho em 

cópias em papel transparente da imagem refletida pela objetiva sobre um tampo de vidro 
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fosco. Daí em diante só faltaria o desenvolvimento de um processo que substituísse a pena do 

artista. Pois foi em 1602 que outro italiano descobriria que alguns componentes de prata 

(especificamente nitrato de prata), escureciam quando expostos à luz, seu nome era Ângelo 

Sala.  

O desenvolvimento da química, a partir do século XVIII, permitiu a busca de maneiras 

de se fixar a imagem produzida pela câmara, problema este que Sala nunca conseguiu 

resolver. Foi no início do século XIX que surgiram as experiências mais importantes, com as 

contribuições de Nièpce e Daguerre, na França, de Talbot, na Inglaterra, e de Hercules 

Florence, no Brasil (MUNTEAL, 2005). O tipógrafo francês Joseph Nicéphore Niépce foi 

quem conseguiu entre os anos de 1824 e 1827, fixar a primeira imagem obtida mecanicamente 

sobre uma emulsão sensível à luz. Sua técnica foi denominada unanimemente pelos 

historiadores, anos mais tarde, de FOTOGRAFIA.  

Quem popularizou a técnica, no entanto, foi o parisiense Louis Daguerre, que ao 

contrário do seu conterrâneo, soube usar do marketing para promover-se. Acidentalmente o 

cientista guardou uma placa de metal sensibilizada com iodeto de prata, que já havia sido 

exposta à luz numa câmara obscura, em um armário junto a um termômetro quebrado. No dia 

seguinte, descobriu que os vapores de mercúrio tinham revelado a imagem gravada na chapa. 

Nos anos seguintes, Daguerre aprimorou a técnica a ponto de permitir a reprodução de 

imagens com uma qualidade nunca vista. Em janeiro de 1838, o inventor considerou sua 

técnica pronta e decidiu publicá-la. Mesmo com descrédito de cientistas e jornalistas que 

achavam que aquilo não passava de um truque, Daguerre fez a revelação oficial de sua 

invenção em uma reunião da Academia de Ciências da França. “O anúncio ocorreu durante 

uma sessão especial da Academia em 19 de agosto de 1939, em Paris, data que a história 

considera como o do dia em que a fotografia foi descoberta” (Giacomelli, 2000, p 23).  

Ainda que apresentasse algumas imperfeições o processo de Daguerre foi patenteado e 

ganhou o mundo. Como a daguerreotipia, como foi denominada a técnica, vinha com um 

manual elaborado pelo inventor, entusiastas surgiram por toda a Europa. Só em Paris foram 

vendidas duas mil câmaras fotográficas e 500 mil placas no ano de 1846. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, somente em 1853, mais de 10 mil americanos estavam envolvidos com a 

daguerriotipia. Naquele ano, eles produziram três milhões de fotografias. (op.cit. p. 24) 

Notadamente o avanço da técnica produziu uma mudança no comportamento em 

relação à fotografia, diferentemente de outros avanços tecnológicos que muitas vezes ficam 

restritos aos setores industriais e científicos, o invento de Daguerre popularizou-se. Pois 
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permitiu a realização de um desejo perseguido a muito pela humanidade, o registro em 

imagem de fatos, pessoas ou objetos. Os importantes aperfeiçoamentos introduzidos na última 

metade do século XIX no processo fotográfico, o aprimoramento das câmaras e materiais 

utilizados na captura e fixação das imagens, constituíram a base para uma verdadeira 

revolução na fotografia, tornando-a acessível e disponível para pessoas no mundo inteiro e de 

todas as camadas sociais. Essa revolução permitiria que o novo século fosse o primeiro na 

história da humanidade a ter seus principais eventos e personalidades documentados por 

imagens. Pois seria um século mais tarde, a partir da década de 1980, que a soberania do 

processo foto-químico abriria espaço para uma nova revolução, o aparecimento da tecnologia 

digital de captura de imagens, processo este que culminaria na massificação do ato de 

fotografar, reduzindo as câmaras a objetos tão ordinários, e de tal forma mimetizados em 

nossas vidas, que muitas vezes não as percebemos.  

A fotografia causou, de forma indelével, a maior transformação na história das 

iconografias do século XIX, provocando uma verdadeira revolução na questão da 

representação. O confronto entre o sujeito e o mundo, intermediado por uma prótese, estranha 

e inovadora, propiciou um resultado imagético, a fotografia, que além de guardar um 

extraordinário potencial estético, conduz à conscientização e à realidade. 

Não existe história sem memória. A própria identidade dos grupos sociais está ligada 

ao ato de rememorar suas ações. E a fotografia torna essa memória mais eficiente, criando um 

vínculo visual entre o personagem e sua história individual e coletiva.  

Como a fotografia é contingência pura e só pode ser isso (é sempre alguma coisa que 
é representada) – ao contrário do texto que, pela ação repentina de uma única 
palavra, pode fazer uma frase passar da descrição à reflexão -, ela fornece de 
imediato esses “detalhes” que constituem o próprio material do saber etnológico 
(Barthes, 1984, p. 49)  

A fotografia aparece como o suporte tecnológico preciso na fixação da memória falha 

e discutível daquele que é testemunha da história, guardando como um registro coletivo o 

instante fugaz que nunca se mostrará em sua forma original outra vez. Sobre o momento exato 

da captura da história, um dos maiores nomes da fotografia, Henri Cartier-Bresson, comenta: 

“o fotógrafo deve estar atento ao momento em que o equilíbrio se torna imóvel, instante em 

que todos os elementos assumem seu devido lugar na trajetória percorrida pelos objetos em 

cena e o movimento natural dos acontecimentos” (apud Munteal, 2005, p. 168) 

 Roland Barthes em sua busca por um Corpus da fotografia, e, percebendo que ela é 

por essência inclassificável, já que as divisões a que é submetida quer sejam empíricas 

(profissionais/amadoras), retóricas (paisagens/objetos) ou estéticas, colocam a fotografia 
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sempre como algo externo ao objeto, sem relação com sua essência, revela pistas sobre o que 

poderia causar este impasse. Diz o seguinte: 

O que a fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete 
mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Nela, o 
acontecimento jamais se sobrepassa para outra coisa: ela reduz sempre o corpus de 
que tenho necessidade ao corpo que vejo; ela é o Particular absoluto, a Contingência 
soberana, fosca e um tanto boba, o Tal (tal foto, e não a Foto), em suma [...] a 
ocasião, o Encontro, o Real, em sua expressão infatigável. (Barthes, 1984, p. 13) 
 

E ainda: “Uma foto não pode ser transformada (dita) filosoficamente, ela está 

inteiramente lastreada com a contingência de que ela é o envoltório transparente e leve” 

(Ibid., p. 14). Embora não seja objeto desta pesquisa aprofundar a conceituação filosófica da 

fotografia, vamos observar, mais adiante, na voz de nossos entrevistados, sobretudo os 

fotógrafos, que o lastro ao que seu trabalho está atrelado não produz somente um resultado 

pictórico, mas também a relação de uma espécie de simbiose entre o homem e seu 

instrumento. No sentido de que o instrumental se interpõe como sujeito participante no 

momento da captura, no exato instante e na forma como se recorta a realidade. 

Vejamos a seguir, no próximo capítulo, a evolução da fotografia de sistema analógico 

até o aparecimento do aparato digital.  

 

1.2 A TRANSIÇÃO DO ANALÓGICO AO DIGITAL  

 

O início do século XX anuncia bons tempos para o processo fotográfico. As câmaras 

já cabiam no bolso, objetivas com jogos de lentes muito claras produziam imagens de boa 

qualidade e as películas fotográficas tinham base de celulóide (nitrato de celulose) um 

composto translúcido muito útil na manipulação e ampliação das fotos em papel fotográfico. 

Este papel, também sensível à luz, podia ser manipulado sob luz artificial vermelha ou 

amarela. 

Neste mesmo período o cinema se expande. Nascido na última década do século XIX 

e derivado da técnica fotográfica, o cinema é produzido nos Estados Unidos e Europa, mas 

logo chega a países como Japão, Rússia e Tchecoslováquia, o que ajuda a desenvolver 

películas mais versáteis e mais sensíveis à luz. Em 1906 a indústria cinematográfica mundial 

decide padronizar a bitola da película e o da tela de cinema para a proporção de 1 por 1,33 e 

posteriormente de 1 por 1,5. Mais tarde essa normatização será importante para a fotografia 

profissional, conduzindo ao desenvolvimento do formato de película de 35 milímetros 

(fotograma medindo 24 mm de altura por 36 mm de largura), usado até hoje. (Giacomelli, 

2000, p.42) 
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No campo da fotografia de imprensa, Giacomelli aponta algumas inovações que iriam 

provocar grande impacto no começo do século XX. A primeira foi o lançamento em 1912 de 

uma nova câmara fotográfica chamada Speed Graphic. A partir da década de 1920 este 

equipamento já disponibilizava um flash com lâmpada elétrica, e seria a câmara preferida dos 

repórteres norte-americanos até o inicio dos anos 1960, e só seriam substituídas pelas câmaras 

da linha F da Nikon. Na Europa, a indústria alemã também contribuiria fortemente com o 

desenvolvimento das revolucionárias câmaras compactas, os modelos Ermanox e Leica.(Id.) 

A Leica foi desenvolvida pelo engenheiro alemão Oskar Barnack (1879-1936). 

Fotógrafo de fim de semana, o asmático Barnack não conseguia carregar o pesado 

equipamento fotográfico do início do século, então passou a trabalhar numa pequena câmara 

que pudesse ser carregada no bolso. O resultado foi uma verdadeira obra de arte, uma 

máquina composta por milhares de peças móveis, muitas delas feitas à mão. Como não tinha 

condições para industrializá-la, procurou um fabricante de microscópios, também alemão, 

chamado Ernest Leitz (1871/1956), assim surgia a lendária máquina fotográfica Leica. Seu 

maior triunfo eram as lentes de altíssima qualidade desenvolvidas por Leitz. As câmaras 

Leica, sinônimos de precisão e confiabilidade, foram usadas largamente no fotojornalismo e 

também por mestres da fotografia como Henri-Cartier Bresson e Robert Capa. Em 1930, a 

Leica era tão popular que o formato 35 mm começou a ser progressivamente preferido para o 

uso amador. Até hoje diz-se "Formato Leica" para indicar o filme de 35 mm perfurado nos 

lados, adaptado das películas de cinema.”1  

A partir dos anos 1930, apareceriam no mundo da fotografia inovações como o 

fotômetro (instrumento para medir a intensidade da luz acionado por células fotoelétricas), o 

sistema de película cinematográfica colorida o Technicolor (camadas de filmes distintos 

captam separadamente as cores básicas vermelho, verde e azul que são projetadas 

simultaneamente obtendo-se cores reais). Nas décadas que se seguem são aperfeiçoados os 

filmes com emulsão a base de acetato de celulose, as películas ficam cada vez mais sensíveis 

e versáteis. A partir da década de 1960 a câmaras já possuem fotômetros incorporados, e é 

produzido o primeiro equipamento a usar um microprocessador que automatiza funções da 

câmara como o controle de velocidade do obturador ou abertura de diafragma.  

Em 1969 foi criado por cientistas da Bell Telephone Laboratories o CCD2, um 

dispositivo produzido a partir de pastilhas de silício onde são colocadas microscópicas hastes 

                                                 
1 Observatório de imprensa, disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=393MCH001, acesso em 14, abr. 2009). 
2Do inglês charge-coupled device: dispositivo de carga acoplada. 
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metálicas que permitem a captura da luz e em seguida a transformam em energia 

eletromagnética, podendo assim ser armazenada em informação binária – digital. Nos 

primeiros anos que se seguiram o CCD foi utilizado pela astronomia no lugar das chapas 

fotográficas. Outra aplicação do dispositivo era a substituição dos tubos de raios catódicos 

usados para captar imagens nas enormes câmaras de vídeo. Para substituir os tubos de raios 

catódicos das câmaras de suas sondas espaciais, já que estes tubos eram muito pesados, 

consumiam muita energia e produziam algumas aberrações devido aos raios ultravioletas, a 

NASA investiu pesadamente no desenvolvimento do CCD, tornando-o economicamente 

viável e permitindo seu uso comercial nos anos seguintes. Como resultado os primeiros 

componentes de silício que produziam uma imagem de baixa resolução de apenas 10.000 

pixels3, puderam ser aprimorados para sensores que hoje ultrapassam os 16 milhões de pixel, 

e que são facilmente encontrados no mercado. 

Dos telescópios astronômicos o CCD ganhou o mercado das câmaras de vídeo para 

TV entre as décadas de 1970 e 1980. Ele só estaria disponível para equipamentos fotográficos 

uma década depois. O dispositivo de carga acoplado apresenta uma série de dificuldades para 

ser fabricado, ele exige uma linha de produção exclusiva e que não pode ser compartilhada 

com a produção de outros chips de computador, por exemplo. O aparecimento de um novo 

sensor de silício chamado CMOS (abreviatura de Complementary Metal Oxide 

Semiconductor), introduzido no mercado pela japonesa Canon, muito mais barato e de fácil 

produção, ajudou a popularização da fotografia digital a espelho do que a Kodak fizera com a 

analógica em suas primeiras câmaras portáteis, cem anos antes. Uma das primeiras câmaras 

fotográficas digitais de uso profissional foi fabricada pela Fujifilm em 1989. A Fujix era 

oferecida ao preço de US$ 5 mil. Dois anos depois a Kodak lança uma câmara Nikon F-3 

montada com um Back digital, CCD com resolução de 1024 x 1280 pixels e visor de cristal 

líquido e maior capacidade de armazenamento. A The Kodak Professional DCS 100 chegava 

ao mercado por US$ 20 mil. (Hershall, apud Giacomelli, 2000, p. 56 -57). 

A partir dos anos 1990 começam a aparecer os primeiro programas de computador 

para manipulação eletrônica de imagens. Mais uma vez a inovação tecnológica dispara uma 

enorme revolução no campo da fotografia, os procedimentos de captura e “revelação” da 

imagem, até agora morosos e atrelados a um processo físico-químico de laboratório, agora são 

jogados à velocidade da luz em um ambiente computacional. A disseminação dos 

                                                 
3 Pixel (aglutinação de Picture e Element, ou seja, elemento de imagem, sendo Pix a abreviatura em inglês para 
Picture) é o menor elemento num dispositivo de exibição ao qual é possível atribuir-se uma cor. De uma forma 
mais simples, um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital. 
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computadores pessoais nas ultimas décadas do século XX e o surgimento da internet, vão 

acelerar a produção e o trânsito da fotografia como nunca se havia imaginado antes. 

Uma sofisticada teoria matemática sobre a combinação e a transformação da 
imagem digital foi trabalhada e se tornou a base para os sistemas de processamento 
de imagens por computador. Novos dispositivos foram inventados para capturar, 
armazenar, transmitir e exibir imagens digitais. Uma curiosidade de laboratório foi 
amadurecida até se tornar uma tecnologia aplicada; práticas sociais e culturais 
relacionadas a esta tecnologia desenrolaram-se (Mitchell 1994, apud Giacomelli, 
2000, p. 11) 

As câmaras fotográficas, como outros produtos da tecnologia digital, sofreram nos 

últimos anos numa escalada de qualidade inversamente proporcional ao custo, ou seja, na 

medida em que as características técnicas evoluem e superam certas deficiências, esses 

produtos se tornam economicamente mais acessíveis. 

O jornalista Jorge Pedro Sousa, professor de fotojornalismo da Universidade Fernando 

Pessoa (Portugal), acredita que a adoção da tecnologia digital pelos meios de comunicação de 

massa é inevitável. Apresentando vantagens técnicas e econômicas, será difícil que a 

fotografia digital deva ser travada no campo da imprensa, não só pelo valor acrescentado da 

manipulação digital, mas também porque a digitalização promove a reescrita de legendas e o 

arquivo. (SOUSA, 2004) 

Verificaremos adiante, na análise dos dados obtidos durante o trabalho de campo que, 

no fotojornalismo, a principal vantagem proporcionada pela fotografia digital é a rapidez com 

que as fotos ficam prontas para ser editadas. A forma de armazenamento pressupõe um acesso 

contínuo à informação e a possibilidade da retomada. Observando este novo paradigma do 

que Santaella chamou de pós-fotográfico, vemos: 

No caso das imagens pós-fotográficas, o meio de armazenamento é a memória do 
computador. Nesse paradigma, as imagens na tela não são senão uma projeção 
bidimensional atualizada, entre outros aspectos possíveis, quase infinitos, de uma 
cena virtual que só existe nas memórias dos computadores. O universo lógico-
matemático que está dentro dessas memórias é completamente abstrato, mas o 
computador tem o poder de tornar visível, de reiniciar em qualquer ponto, re-atualizar 
em qualquer momento a passagem das entidades abstratas da memória para as 
imagens visualizáveis na tela. Do universo reprodutível do paradigma fotográfico, 
entramos, na infografia, [...] um universo que sofre muito pouco as restrições do 
tempo e do espaço. (Santaella, 1998, p. 169) 
 

 Pelo método tradicional, as etapas de revelação, branqueamento, fixação, lavagem 

estabilização e secagem podem levar até duas horas para que se complete o processo de 

revelação do filme, e só depois a produção da foto escolhida pelo editor. Na fotografia digital, 

basta transferi-la ao computador e editá-la. Para veículos que precisam fechar diariamente 

suas edições, como os jornais diários e os de mídia eletrônica (leia-se internet), com muitas 

notícias chegando à redação, próximas ao horário de fechamento, a câmara digital impõem-se 
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como um instrumento de vantagem competitiva. Quanto mais atualizada estiver a edição, 

maior a chance de um bom desempenho nas bancas.  Segundo Traquina:  

A obsessão pelos fatos acompanhou uma crescente obsessão com o tempo e uma 
maior orientação por parte da imprensa para os acontecimentos. O impacto 
tecnológico marcou o jornalismo do século XIX como iria marcar toda a história do 
jornalismo ao longo do século XX até o presente, apertando cada vez mais a pressão 
das horas-de-fechamento, permitindo a realização de um valor central da cultura 
jornalística – o imediatismo. (Traquina, 2004, p. 53) 

Passaremos agora, para propósitos de instrumentação, a descrever algumas das 

características básicas, comuns ao aparato fotográfico analógico e ao digital.  

 

1.3 O BÁSICO DA FOTOGRAFIA 

 
As câmaras fotográficas, tanto analógicas, ditas comumente aquelas que capturam a 

imagem em uma película sensível à luz, como as digitais, aquelas que capturam a imagem em 

um sensor eletrônico (ou back digital), possuem sistemas óticos e mecânicos bastante 

semelhantes. Vejamos a seguir alguns elementos comuns destes equipamentos: 

- Diafragma e obturador: O diafragma é um conjunto de lâminas sobrepostas que 

formam um orifício ajustável e que pode variar seu diâmetro, assim regulando a quantidade de 

luz que o filme ou o back digital, receberão. As diferentes aberturas são designadas pela 

notação f/N, em que N, na maioria das câmaras modernas, pode ser: f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, 

f/8, f/11, f/16 e f/22 (o número f é obtido dividindo-se a distância focal da objetiva pelo 

diâmetro de seu elemento frontal). Enquanto o diafragma controla a quantidade de luz que 

atinge o filme, ou no caso do digital, o sensor, o obturador compõem-se de diversas lâminas 

opacas muito finas, que se deslocam com rapidez, deixando passar a luz em um breve 

intervalo de tempo. As câmaras mais sofisticadas permitem a manipulação das velocidades de 

exposição. Comumente essas velocidades são: 1 seg, 1/2 seg, 1/4 seg, 1/8 seg, 1/15 seg, 1/30 

seg, 1/60 seg, 1/125 seg, 1/250 seg,1/500 seg e 1/1.000 seg  ou velocidades ainda maiores. 

Essa métrica, apesar de antiga também é usada na fotografia digital, que, na maioria dos 

casos,  possuem diafragmas e obturadores similares. 

A nitidez da imagem é maior quando a lente está ajustada de acordo com a distância 

exata ao objeto. Como normalmente uma cena inclui objetos a diferentes distâncias da 

câmara, há uma perda natural de nitidez. Dentro de certa faixa, a perda de nitidez é quase 

imperceptível. Essa faixa é a chamada profundidade de campo. Além de controlar a 

quantidade de luz que atinge o filme em determinado período de tempo, a abertura do 

diafragma determina também a profundidade de campo. Quanto menor a abertura (número f 
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elevado), maior a profundidade de campo. No digital, algumas características da formação da 

imagem não permitem que este efeito se dê tão claramente. A tecnologia de CCDs avançou 

bastante nos últimos anos e esse problema vem sendo resolvido. Contudo, não nos 

aprofundaremos mais nesta questão.  

Para "parar" um movimento, unem-se velocidade alta, que limita o tempo de 

incidência de luz, e maior abertura do diafragma (para compensar o menor tempo de 

incidência). Este mecanismo foi inicialmente verificado na relação de velocidade do 

obturador com a sensibilidade do filme (convencionados por ASA ou ISO), convém lembrar 

que um efeito semelhante acontece com os dispositivos de captura digitais. Mesmo que se 

aprimorem os mecanismos de estabilização de imagem (OIS - Optical Image Stabilizer, ou 

EIS (Electronic Image Stabilizer) que as câmaras de back digital apresentam, este tipo de 

conhecimento técnico é básico para o fotógrafo em qualquer situação. Vejamos (fig. 1) um 

quadro ilustrativo das relações de velocidade, abertura e profundidade de campo. 

 

(Fig. 1 – relações entre abertura e o obturador. Fonte: “Fotografia Básica. Langford, Michael p. 197) 

 

- Objetivas: Elemento essencial no equipamento do fotógrafo e especialmente do 

fotojornalista, a objetiva é que vai permitir a alteração do ângulo de vista, a quantidade de 

pormenores que poderão ser incluídos na imagem, assim como a possibilidade de eliminar ou 

exagerar a perspectiva da fotografia. É exatamente por estes motivos que percebemos a grade 

quantidade de objetivas, das mais variadas distancias focais (tamanho da objetiva), que fazem 

parte do “arsenal” de um fotojornalista. São as objetivas que vão permitir a abordagem mais 

apropriada ao assunto que o repórter está fotografando. Distância focal é aquela entre o centro 
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óptico da objetiva e o plano do filme (ou sensor eletrônico), quando um objeto afastado está 

em foco. As câmaras são normalmente equipadas com seis lentes de distância focal, quase 

iguais à diagonal do suporte de captura que usam. A objetiva normal de uma câmara que 

utilize filme 135 (24 mm x 36 mm) tem distância focal de 50 mm. Para as digitais esta relação 

varia conforme o tamanho efetivo do sensor de imagem. Lentes com distâncias focais 

inferiores à lente normal são chamadas grande-angulares, enquanto as de distância superior 

são denominadas teleobjetivas. Quanto maior a distância focal da lente, menor a profundidade 

de campo.  

Quanto à denominação das objetivas temos: Grande-angular - Com a objetiva grande-

angular, a câmara pode capturar uma área maior do assunto fotografado; Teleobjetiva - Tem o 

ângulo de visão mais restrito que a lente normal. A teleobjetiva reproduz uma área menor do 

tema, mas em escala maior; Zoom - Lente de distância focal variável, a zoom pode ser 

utilizada, com continuidade, como grande-angular, lente normal ou teleobjetiva. Dessa forma, 

o fotógrafo, sem sair do lugar, passa de um plano aproximado a uma cena distante. 

Todas as câmaras podem ser agrupadas em não-reflex e reflex. Nas primeiras, a visão 

da imagem através do visor é direta e não corresponde exatamente àquela registrada no filme. 

Nas outras, um sistema de espelhos e prismas entre a lente e o visor permite que o fotógrafo 

veja exatamente a imagem que será registrada. As câmaras reflex podem ter uma lente, 

quando são chamadas SLR (de singlelens reflex, de lente monocular reflex) geralmente 

intercambiáveis, ou duas, as TLR (de twin-lens reflex, lente reflex geminada). As digitais 

podem ser classificadas em compactas (geralmente de lentes não intercambiáveis) estas 

câmaras por definição não seriam chamadas de reflex, no entanto possuem um monitor na 

parte traseira que exibe a imagem capturada pela lente. E finalmente as DSLR (digital 

singlelens reflex) geralmente de uso profissional.4 

 

 

 
 
 
  

                                                 
4 As informações técnicas que compõe o subcapítulo 1.3 têm como fonte os sites http://wwwbr.kodak.com, 
http://nikon.com/ e http://www.1000imagens.com.  
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2 FOTOJORNALISMO: NOTICIAR COM IMAGENS 
 

A trajetória do fotojornalismo se confunde com a história da própria fotografia. As 

primeiras experiências com a fixação de uma imagem em uma placa de vidro causaram 

perplexidade ao reproduzir o mundo real, algo desconhecido até então. A partir daí 

desdobraram-se em aperfeiçoamentos na possibilidade de conhecer visualmente o que 

acontecia em localidades distantes. Foi a utilização da fotografia pela imprensa que ampliou 

este horizonte, como Traquina sublinha: “a invenção da máquina fotográfica iria [...] inspirar 

o jornalismo no seu objetivo de ser as “lentes” da sociedade, reproduzindo ipsis verbis a 

realidade” (TRAQUINA p. 38) 

As primeiras manifestações do que viria a ser chamado de fotojornalismo, surgiram 

nas mãos de fotógrafos entusiastas que apontaram suas câmaras para eventos cotidianos, no 

intento de fazê-los chegar ao público, uma intenção testemunhal. Rigorosamente, a fotografia 

tem entrada na história da informação, como meio de notícia, provavelmente a partir de 1842, 

embora não se possa falar propriamente de fotojornalismo nessa época. A fotografia para 

jornais ainda precisaria de processos de reprodução que só se desenvolvem a partir do final do 

século XIX – até então desenhistas e gravuristas eram os intermediários entre fotógrafos e 

leitores (SOUSA, 2004). 

Até mesmo as fotos da Guerra da Secessão, ocorrida em meados da década de 1860, 
nos Estado Unidos, não puderam ser impressas pelos inúmeros jornais que cobriram 
o conflito. As imagens dos campos de batalhas, registradas pelas lentes das câmeras 
de Mathew Brady e de seus colaboradores Alexander Gardner e Timothy 
O’Sullivan, ..., só conseguiram chegar aos leitores dos jornais depois que elas eram 
copiadas em clichês de madeira por hábeis artesãos. (Fulton, 1988; apud Giacomelli 
p. 31, 2000)  
 

A partir a década de 1870 as fotografias puderam ser impressas diretamente no papel. 

De acordo com Sousa (2004), a primazia de ter publicado a primeira fotografia coube ao 

jornal sueco Nordisk Boktrycheri-Tidning, em julho de 1871. Ainda segundo este autor, o 

acontecimento só se tornou possível depois que o inventor Carl Carleman descobriu que os 

vários tons de cinza de uma fotografia podiam ser reproduzidos em impressoras do tipo a 

traço. A técnica que permitia esta revolução foi denominada de autotipia5, também conhecida 

como técnica de retícula de meio-tom. O inventor do processo acreditava que “somente 

através dessa forma, pela imprensa, a fotografia poderia penetrar massivamente no público e 

tornar-se o meio mais poderoso para elevar culturalmente a humanidade”. Entretanto, a 

introdução do halftone (meio-tom em inglês) não originou uma mudança das rotinas 

                                                 
5 Do dicionário Houaiss: fotogravura em relevo usado para reproduzir fotos, desenhos etc. em que há gradações 
intermediárias entre o preto e o branco. 
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produtivas anteriores. De fato, os repórteres fotográficos ainda necessitavam desenvolver as 

performances “intuitivas” que o seu trabalho implica. (Sousa 2004, p. 44). E ainda, à época, 

alguns acreditavam que a gravura era uma arte superior à fotográfica. 

Na década em que o processo do halftone amadureceu, nasceu outro invento que iria 

popularizar ainda mais a fotografia: o lançamento das câmaras-caixote (Kodak nº 1) de 

George Eastman, e o processo de revelação da película fotográfica, feita no princípio em rolos 

de papel e depois em base transparente de celulóide. A contribuição de Eastman, além de ter 

direcionado o uso da fotografia em favor do “faça você mesmo”, viria a facilitar a vida dos 

fotojornalistas, pois se tratava de um material extraordinariamente mais manipulável e de 

transporte mais fácil do que as chapas de vidro ou metal. (SOUSA, 2004) 

A partir deste ponto, deixam de ser necessários conhecimentos aprofundados sobre os 

processos de revelação, impressão e composição imagética para se trabalhar com a fotografia. 

Essa facilidade refletiria na popularização técnica e a criação de um senso comum em torno 

dela: “Em pouco tempo, a fotografia vai permitir o amadorismo das cabeças cortadas. E 

também disseminar as idéias compositivas estereotipadas da foto bonita, lisa e aplanada no 

sentido, bem centrada, [...] estas seriam, as boas fotografias, inclusive no domínio do 

fotojornalismo.” (SOUSA, 2004, p. 45). 

A fotografia entrou definitivamente para os jornais diários em 1904, com a publicação 

de uma foto no jornal inglês Daily Mirror. Atrasados mais de vinte anos em relação às revistas 

ilustradas, que já publicavam fotografias desde 1880. Segundo Gisèle Freund: 

Essa utilização tardia da fotografia na imprensa é devida ao fato de que as imagens 
devem ainda ser feitas fora do jornal. A imprensa, cujo sucesso se funda na 
atualidade imediata, não pode esperar e os proprietários dos jornais hesitam em 
investir. (GISÈLE FREUND apud SOUSA, 2004, p. 69) 
 

Vemos mais um indício de que o aparato tecnológico que cerca a produção 

jornalística, especialmente o fotográfico, está intimamente atrelado ao condicionamento de 

suas rotinas produtivas. A reciprocidade industrial no aperfeiçoamento do fotojornalismo não 

pode ser desconsiderada. Vejamos que Sousa ainda comenta:  

A publicação de clichês pelo Daily Mirror, [...], é sintomática da mudança cultural 
operada na imprensa – nas rotinas produtivas da alvorada do século insere-se o 
elemento fotográfico informativo [...]. O público pede. As empresas adaptam-se. A 
procura cresce. E, como - a necessidade aguça o engenho -, a técnica avança. (2004, 
p. 69) 

Este avanço da técnica é impar no campo da fotografia. O jornalismo cria um elo de 

interdependência com este produto técnico/industrial, talvez só comparável com a prensa de 

Gutenberg. Uma parceria que vai se fortalecendo ao longo do século XX até a chegada da 

fotografia digital. Um novo ponto de virada para as relações da imagem e informação, 
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possibilitando uma amplificação do uso da fotografia. Ganhamos na agilidade, na 

instantaneidade da notícia, inclusive a possibilidade da participação de não profissionais em 

jornalismo na publicação de fotos. Segundo Oliveira (2006, p.1): 

Com o surgimento da fotografia digital, qualquer cidadão com uma câmera 
embutida no celular tem a possibilidade de desempenhar o papel antes reservado aos 
fotojornalistas. O problema central dessa disputa passa por antigos dilemas da 
fotografia que ganharam força com a facilidade da pré-edição e manipulação da 
imagem. Caso as previsões se concretizem, os fotojornalistas que sobreviverem aos 
cortes nas redações assumirão um papel diferenciado nos meios de comunicação, 
executando apenas matérias especiais e convivendo com registros do cotidiano 
executado por fotógrafos amadores.  
 

A idéia recorrente de que a evolução técnica da fotografia a colocaria como a 

representação fiel da realidade toma corpo quando observamos reproduções iconográficas 

como, por exemplo, a foto da menina Kim Phúc fugindo do ataque de napalm norte-

americano produzida por Nick Ut em 1972. Historicamente, a evolução das câmaras obscuras 

às modernas máquinas fotográficas, o amadurecimento estético da fotografia promovido por 

grandes fotógrafos, as coberturas da guerra da Secessão norte-americana com pesadas 

câmaras tipo caixote, até a cobertura da II Guerra Mundial já com equipamentos portáteis 

armados de lentes de alta qualidade, o halftone, a melhoria de filmes e o aparecimento do 

flash eletrônico que substituía o nauseabundo flash de magnésio usado até os anos 50, a 

valorização do espontâneo e a firmação do fotojornalismo como profissão, também 

corroboram com esta idéia. Por outro lado o uso da fotografia digital e suas possibilidades de 

manipulação eletrônica sugerem outras observações sobre o perigo da acepção da fotografia 

como reprodutora da realidade. 

[...] a história da fotografia é uma história de substituição e imposição de 
convenções, uma história do domínio e abandono de determinadas idéias. [...] a 
noção de que o que cada um de nós vê com os seus olhos é a realidade, não passa de 
uma falácia, aliás como muitos teóricos – entre os quais os fenomenologistas – 
foram advertindo e provando ao longo da história.” (Sousa, 2004, p. 16) 
 

O autor ainda comenta: “as novas tecnologias facilitam a arquivística fotográfica, 

permitindo, [...] uma melhor conservação, a poupança de espaço, a rápida localização e a 

inclusão de várias informações no anexo. Porém, as novas tecnologias facilitam também a 

manipulação imagética, constituindo uma fonte de preocupação.” (ibid.) 

De toda forma, este efeito do real, sendo entendimento inequívoco da fotografia desde 

seus primeiros momentos históricos “a imitação mais perfeita da realidade”, quando adquirido 

pelo processo foto-químico, fica aparentemente inalterado face ao advento da tecnologia 

digital de captura de imagens, na medida em que esta última também passa pelo trato e a 

manipulação do fotógrafo e seu equipamento. Talvez com alguma diferença no que se refira a 
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possibilidade de uma maior qualidade, ou não, do resultado final. Mas a luz que passa pela 

objetiva ainda obedece às mesmas leis físicas. A diferença é que agora a imagem não é 

marcada em um material sensível, mas gravada em informação binária – digital. O que nos 

interessa aqui, é ir em direção a uma questão crucial que Philippe Dubois propõe em sua obra 

O ato fotográfico: “Deve-se [...] ir além da denúncia do efeito de real, deve-se interrogar 

segundo outros termos a ontologia da imagem fotográfica” (ibid.,2003, p. 26-7). Pois buscar 

esta abrangência nos dá a chance de desvendar os efeitos que a tecnologia pode exercer sobre 

a atividade do fotógrafo jornalista. O que importa no ato fotográfico é o fazer, a ontologia da 

foto está em primeiro lugar na gênese, não no resultado. Para Dubois “Essa gênese é 

automática [...] não no efeito de mimetismo, mas na relação de contigüidade momentânea 

entre a imagem e seu referente, no princípio de uma transferência das aparências do real para 

a película sensível” (1993, p. 35). Este deslocamento do real que a fotografia produz é antes 

de tudo índice, um produto da relação do fotógrafo com o objeto (fato) e, por conseguinte, da 

sua relação com o equipamento e as imposições que este lhe faz.  

O timing da foto jornalística é ponto fundamental na rotina produtiva, os jornais e 

agências de notícias aceleram sua produtividade como nunca. A necessidade de termos 

imediatamente a informação e vê-la, digo, ter a foto diante os olhos, é uma prerrogativa da 

mídia de internet, por exemplo. Aí surge a pergunta que orienta essa investigação: em que 

medida o fazer fotojornalístico se altera com o dispositivo digital? 

 

2.1 SURGE UMA NOVA PROFISSÃO: O FOTOJORNALISTA 

 
 Com a popularização da fotografia decorrente das câmaras de baixo custo, as 

facilidades de processamento dos filmes em laboratório e a consolidação dos processos de 

impressão pela autotipia, a mídia fomenta uma crescente demanda por fotografias destinadas 

ao grande público. Mesmo assim as reproduções fotográficas de jornais e revistas visavam 

apenas ilustrar os textos da reportagem, o poder de informação da fotografia ainda era 

subestimado pelos editores. Os fotógrafos de imprensa só viriam a alcançar o status de 

“fotojornalistas” pelo esforço de uma nova geração de profissionais advindos, principalmente, 

da formação universitária alemã, que vinham desenvolvendo trabalhos mais contundentes no 

campo do jornalismo a partir do final da I Guerra Mundial. (GIACOMELLI, 2000) Esta 

profissionalização tem como grande coadjuvante a indústria alemã com a introdução da já 

citada Leica.  
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A Alemanha do pós-guerra gozava de um efervescente panorama cultural e político, 

proporcionado pelo instável governo social-democrata da República de Weimar. Era época de 

inovações nas áreas da ciência, música, cinema e dramaturgia, onde se destacam o dramaturgo 

Bertold Brecht, o escritor Franz Kafka, na pintura Wassily Kandinsky e o Nobel de Ciência de 

1921, Albert Einstein. (ibid, p. 35). É nesta atmosfera liberal que a imprensa ganha impulso. 

Nas principais cidades alemãs surgem revistas ilustradas semanais. Estas revistas, por sua vez, 

impulsionam o uso da fotografia como instrumento informativo. Toma vulto as novelas 

seriadas, com grande destaque para a fotografia, e as reportagens feitas exclusivamente com 

fotos seqüenciadas contando uma história completa, apresentando textos somente como apoio, 

como legendas para identificar locais e personagens. 

Enquanto na Europa o fotojornalismo era alavancado pelas fotos autorais e pelas 

revistas ilustradas, nos Estados Unidos são principalmente nos jornais diários que acontecem 

as principais mudanças nesta atividade. Na América do norte se desenvolveriam 

fotojornalistas com abordagens próprias do real, como Weegee (1899-1968), a fotografia 

documental com forte compromisso social como, por exemplo, o Farm Security 

Administration durante o período da Grande Depressão norte-americana. (SOUSA, 2004, p. 

98-9) 

Segundo o historiador e fotógrafo Tim Gidal, a evolução do fotojornalismo moderno 

se deve a dois fatores. O primeiro diz respeito à técnica e está relacionado com o 

desenvolvimento de câmaras mais compactas e luminosas que permitiram ao fotógrafo se 

concentrar mais no assunto e menos com o peso do equipamento. O segundo tem a ver com o 

aparecimento de uma geração judaico-alemã intelectualizada. O autor, também judeu e 

testemunha do moderno fotojornalismo alemão do final dos anos 20, acredita que o secular 

tabu em venerar imagens dos praticantes do Judaísmo, desencadeou um surto criativo na 

geração de seus contemporâneos fotógrafos. (GIACOMELLI, 2000).  

Após a II Guerra Mundial, o mundo do fotojornalismo ganha um reforço importante, a 

criação de inúmeras agências fotográficas especializadas na fotografia ‘de autor’. Entre as 

mais importantes destaca-se a Magnum, criada e liberada por Henri Cartier-Bresson e Robert 

Capa em 1947. Liberdade na escolha dos temas e uma rígida política de direitos autorais, 

cláusulas estas impostas nos contratos da Magnum, abriram novas perspectivas no trabalho do 

fotojornalista independente, mundo afora. (GIACOMELLI, 2000) 

O autor ainda ressalta que: “O desenvolvimento de novas tecnologias [...] como a das 

objetivas de autofoco, a introdução da cor no fotojornalismo e o surgimento da manipulação e 
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captação digital de imagens e sua transmissão imediata [...], são características marcantes do 

atual período do fotojornalismo.” (ibid, p. 41) 

Com efeito, a profissão de repórter fotográfico prova, a partir dos meados do século 

passado, que merece seu lugar no campo do jornalismo. As coberturas da Guerra Civil 

Espanhola, a II Guerra Mundial, e Guerra do Vietnã, demonstram o grande comprometimento 

destes profissionais, e, principalmente, o poder de atualização e impacto social que o 

fotojornalismo carrega. Por outro lado isto causa um fascínio nas pessoas. Por exemplo, não é 

por acaso que o cinema tem dedicado alguns filmes a esta profissão: El Salvador; Debaixo de 

fogo; Blow up - a história de um fotógrafo; Primeira página e Repórter indiscreto, para 

referir os mais conhecidos. Assim como não será pura coincidência, o fato de todos os filmes 

relacionarem as aventuras dos fotógrafos de imprensa com a violência e a morte. 

 Na página de abertura do site HCB Foundation (Fundação Henri-Cartier Bresson), de 

um dos fotógrafos mais importantes da história, encontram-se transcritas algumas reflexões 

do próprio Henri-Cartier Bresson sobre as qualidades do fotógrafo, do ato de fotografar, e 

notadamente daquele que fotografa para informar: 

Para mim a câmera é o bloco de anotações, um instrumento de intuição e 
espontaneidade, o mestre do instante, o qual, em termos visuais, questiona e decide 
simultaneamente. Para que, “se dê um sentido” para o mundo, o sujeito tem que 
sentir-se envolvido no que ele emoldura no visor. Esta atitude requer concentração, 
disciplina mental, sensibilidade e um senso de geometria. É por economia de 
sentidos que o sujeito chega à simplicidade de expressão. Para fazer uma fotografia 
deve-se segurar a respiração quando todas as faculdades convergem em face da 
realidade fugidia. É naquele momento que criar uma imagem se torna um grande 
regozijo físico e mental. Fazer uma fotografia significa reconhecer, simultaneamente 
e numa fração de segundo, os dois: o fato; e a rigorosa organização visual percebida 
nas formas que lhe dão sentido. É o sujeito por a cabeça, os olhos e o coração no 
mesmo eixo6. 

 

2.2 ROTINAS PRODUTIVAS 

 

 Como bem disse Gabriel García Márquez, o jornalismo é uma paixão que só se pode 

digerir por sua confrontação descarnada com a realidade. É, pois, a tensão diária do desafio 

em noticiar que organiza esses trabalhadores, por vezes intelectuais, sociólogos ou 

profissionais da ação objetiva (ALSINA, 2009), em rotinas de produção. Como veremos mais 

detidamente nos depoimentos obtidos no DSM, a discussão da pauta, pesquisa, produção e 

execução da matéria (texto e foto), e edição, são as constantes que guiam o desenvolvimento 

do dia.  

                                                 
6 Texto extraído na íntegra do endereço eletrônico HTTP://www.henricartierbresson.org/home_en.htm 
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 Com a efusão de novas tecnologias, novos instrumentos também vão para dentro das 

redações. O perfil do jornalista moderno é assediado pela exigência das múltiplas tarefas e 

pelo estrangulamento do Deadline. A mobilidade da tecnologia de transmissão de informação 

reduz o horário do fechamento para o mesmo instante do acontecido. Novos enfrentamentos 

no campo trabalhista são travados, o que reflete na rotina de produção. 

 Para o fotojornalista não é diferente. Na verdade, pode apresentar-se como uma 

realidade mais pungente. É fato comum, durante uma partida esportiva por exemplo, que o 

fotógrafo esteja ao mesmo tempo produzindo imagens e transferindo-as para a redação, o que, 

conseqüentemente não vai dar-lhe muito tempo para uma apuração mais cuidadosa do 

assunto. Em SOUSA (2004), lê-se:  

Em manuais como o de Kerns (1980) ou os de Kobre (1980; 1991) aconselha-se 
também os fotojornalistas a antecipar o que fotografar e quando fotografar. Esta pré-
visualização (pré-visualizing), no entender de Barnhurst, ajuda a consolidar as 
rotinas fotojornalísticas. Mas não é só esta sugestão que, para mim, promove a 
consolidação de rotinas de abordagem fotojornalística dos acontecimentos e a 
cristalização das convenções profissionais. Nos manuais atrás citados, tal como no 
Le Photojournalisme (1922), no Associated Press Photojournalism Style Book ou no 
Practical Photojournalism (Keene, 1993), apresentam-se também esquemas de 
abordagem de acontecimentos, passíveis de aplicação a incêndios, desastres de 
carros, conferências de imprensa, temas sociais e a uma vasta gama de outras 
ocorrências, que fomentam igualmente a manutenção de rotinas e convenções, mas 
que, por outro lado, asseguram também aos fotojornalistas, sob a pressão do tempo, 
a rápida transformação de um acontecimento em (foto) notícia e a manutenção de 
um fluxo regular e credível (em parte pela aplicação constante do mesmo esquema 
noticioso) de foto–informação. (p 22) 

 A pressão sobre a execução das pautas, que as novas tecnologias suscitam, torna o 

veículo mais eficiente, com maior produção de notícias. Por outro lado, têm-se o problema da 

qualidade da informação. Será que ela aumenta? Será que diminui? E os níveis de estresse do 

profissional? Como fica? No decorrer da análise dos resultados desta pesquisa teremos alguns 

vislumbres acerca destas questões. Como dito, propomo-nos aqui, a simplesmente identificar 

as implicações da fotografia digital nas rotinas produtivas. O aprofundamento destas questões 

deve ser mais bem estudado neste novo momento do jornalismo. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Este trabalho final de graduação busca, modestamente, contribuir com os estudos no 

campo do fotojornalismo e especificamente no que se refere ao impacto da fotografia digital 

no fotojornalismo. Notamos no decorrer dos estudos que a bibliografia acerca deste tema 

específico é escassa. Aos quais tivemos acesso, incluem-se textos publicados em veículos 

digitais (internet), alguns artigos e outros poucos trabalhos científicos. O maior volume de 

material bibliográfico refere-se à fotografia técnica, história da fotografia e filosofia da 

imagem. Estas constatações reforçam o interesse e a relevância em se produzir um trabalho 

com estas características, já que se trata de um tema bastante recente e que carece de estudos 

mais específicos. 

O método utilizado aqui foi o de pesquisa de caráter exploratória. Esta modalidade de 

estudo tem como objetivo nos aproximar do objeto de pesquisa e proporcionar maior 

familiaridade com o problema que ele suscita, com o propósito de torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses (GIL, 2002). Segundo este autor, a pesquisa exploratória envolve as etapas 

de: levantamento bibliográfico, e entrevistas com pessoas envolvidas no problema e análise de 

exemplos que “estimulem a compreensão”.  É exatamente neste sentido, que a linha de 

pesquisa desenvolvida neste trabalho, não visa conclusões definitivas, mas sim um 

“mergulho” que nos aproxime do problema, a fim de traçar considerações e levantar algumas 

hipóteses, como veremos mais adiante no capítulo das considerações finais. 

No caso, para conduzir a esta familiarização que nos referíamos, elegemos o jornal 

Diário de Santa Maria, um veículo de ampla circulação e importância na cidade de Santa 

Maria – RS e região. A importância do referido veículo será apresentada adiante. Neste 

veículo, selecionamos pontualmente a equipe de profissionais envolvidos na editoria de 

fotografia. Eles são os principais atores da rotina de produção fotográfica no jornal, desde a 

reunião de pauta até o fechamento da edição. Os entrevistados selecionados constituem um 

grupo satisfatório para a análise qualitativa de que necessitávamos. Eles são: Andreia Fontana 

– Editora-Chefe; Fernando Ramos: editor de Fotografia; Fernando Bastos: tratamento de 

imagens e edição; e os repórteres fotográficos Charles Guerra e Lauro Alves, além do editor 

de Geral, Polícia e Região: Luiz Roese. Cabe ressaltar a não inclusão de Claudio Vaz nessa 

pesquisa. Esse fotógrafo tem um histórico profissional predominante televisivo, portanto, 

entendemos que ele não se enquadraria nos critérios estabelecidos.  
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Na construção do presente trabalho, lançamos mão da técnica de entrevista semi-

estruturada. Esta modalidade de entrevista permite ao entrevistado desenvolver as respostas 

em qualquer direção que considere apropriada. É uma forma de poder explorar mais 

amplamente as questões, com perguntas abertas e que podem ser respondidas em uma 

conversação informal. Esta técnica colabora com a ampliação dos pontos mais relevantes da 

pesquisa, que são reforçados e retomados pelo entrevistador à medida que julgue necessário 

(GIL, 2002).  

Para o questionário foi desenvolvido um roteiro de tópicos relativos ao problema, sob 

o qual foi conduzida a entrevista. O questionário consiste em perguntas objetivas, entretanto, 

abertas o suficiente para que incluíssemos esclarecimentos e sondagens necessárias para o 

aprofundamento do tema. Como forma de sistematizar e facilitar o acesso às informações 

advindas das entrevistas optou-se pela gravação de voz, em gravador digital. Todas as 

gravações foram evidentemente consentidas pelos entrevistados. Desta forma construímos o 

questionário em forma de tabela, onde as linhas comportam as questões e as colunas 

(divididas em três) apresentam a pergunta na primeira coluna, “palavras chaves” e 

“marcadores de tempo” na segunda e terceira colunas respectivamente. Como todas as 

entrevistas foram precedidas de uma pré-entrevista, onde foram expostas as questões e os 

objetivos da pesquisa, coube-nos simplesmente conduzir as entrevistas guiadas pelas 

“palavras chaves” (ANEXO A). 

Na medida em que iam sendo desenvolvidos os diálogos, estes tópicos iam sendo 

apontados no campo “marcadores de tempo”. De forma que na fase de transcrição e 

decupagem das entrevistas, bastava seguir a guia de apontamentos de tempo 

(minuto/segundo) e os correlacionar com as questões. A maioria das entrevistas foi concedida 

na própria redação do DSM, com exceção da entrevista com Charles Guerra, feita em sua 

casa. Outro ponto a ressaltar, é que estas visitas à redação do jornal, que perfizeram pouco 

mais de uma semana, permitiram uma maior aproximação das rotinas de trabalho, ali foram 

executadas observações de campo referentes às condutas de trabalho, equipamentos e 

organização do pessoal envolvido na editoria de foto, além da possibilidade da execução de 

outras conversas não planejadas no projeto original, mas que resultaram no levantamento de 

algumas informações importantes, tratadas no presente trabalho.  
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3.1 O DIÁRIO DE SANTA MARIA (DSM) 

 

Na quarta-feira, dia dezenove de junho do ano de 2002, vai às bancas a primeira 

edição do sexto jornal diário do grupo RBS. Depois de cinco meses de trabalho no projeto 

gráfico e editorial, o grupo RBS inaugura na cidade de Santa Maria o Diário de Santa Maria. 

Um jornal de projeto inovador que contempla, além de Santa Maria, outras 33 cidades da 

região Central do Rio Grande do Sul. Na página 38 da edição n° 1 do Diário lê-se: “Os 

jornalistas do Diário participam ainda de uma proposta pioneira de sinergia com a RBS TV, 

que conta com 12 profissionais na cobertura da Região Central do Estado. O gerente-geral do 

jornal, Neimar Beschoren, é também o responsável pela RBS Santa Maria. O editor-chefe é o 

santa-mariense Nilson Vargas.” 

 Os 28 profissionais, entre editores, repórteres, diagramadores, fotógrafos e 

colaboradores da primeira equipe do jornal, receberam treinamento e participaram de 

palestras com profissionais da RBS sobre a linha editorial da empresa. Em seguida, a equipe 

partiu para as edições-piloto. Andreia Fontana, Editora-Chefe atual do Diário de Santa Maria, 

participou da implantação do jornal. Ela nos conta que:  

Todos foram treinados, foram treinados pra tudo. Desde, pra conhecer a RBS, pra 
conhecer a cidade, [...]. Teve uma conversa com o Ricardo Chaves, que é editor de 
fotografia da Zero Hora, mais especificamente sobre fotografia. Com o Luiz Adolfo 
que é editor de arte dos jornais da RBS, explicando qual era a linguagem gráfica, o 
que a gente esperava das fotos pro Diário de Santa Maria. Houve um treinamento 
geral pra todo mundo. 

 
Hoje a equipe de 35 pessoas, mantém um jornal diário com tiragem média semanal de 

18 mil exemplares e aos fins de semana chegando a 25 mil exemplares. O DSM está entre os 

50 maiores jornais filiados ao IVC (instituto verificador de circulação). 

Segundo as últimas pesquisas, nos 260 pontos de venda na cidade de Santa Maria, o 

DSM fica com cerca de 50% das vendas, contra 25% para o jornal Zero Hora, também do 

grupo RBS, e 19% para o jornal A Razão, ficando os 6% restantes divididos entre outros 

jornais. Segundo Karine Bruch7, o jornal é um case de sucesso dentro do grupo RBS, pois é o 

que apresenta maior crescimento em circulação desde o lançamento. Em 2008 o jornal 

apresentou um crescimento total de 12%. O acumulado no 1° quadrimestre 2009 X 2008 

mostra que o crescimento do Diário-SM é de 8,5% contra 3,5% de Zero Hora e 1% para O 

Pioneiro de Caxias do Sul, alguns dos principais periódicos do grupo RBS. 

  

                                                 
7 Coordenadora de Circulação do Diário de Santa Maria.  
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3.2 CONHECENDO OS ENTREVISTADOS  

3.2.1 Lauro Alves 

 

Natural de Santiago, Lauro Alves veio com três anos de idade para Santa Maria. 

Interessou-se por fotografia por volta dos 12 anos. Foi na oficina de eletrônica do pai, que 

começou a juntar peças de câmaras velhas até conseguir construir sua primeira máquina 

fotográfica. Os primeiros filmes nuca foram revelados, por falta de dinheiro. Anos mais tarde 

ele afirma que tentou revelá-los, mas já não era possível porque os filmes haviam 

envelhecido. Ainda durante a adolescência, Lauro conheceu a revista norte-americana 

National Geographic, ele relata: 

como eu tenho aquela mania, que nem velho, de começar do fim pro 
começo, aí eu vi a página que tem o zoom, no final da revista. Hoje eu 
assino ela. E tinha os bastidores da National Geographics, e mostrava 
os fotógrafos todos embarrados, “bá” eu fiquei fascinado por aquilo. É 
isso que eu quero fazer [...] Foi aí que eu quis ser fotojornalista. Aí eu 
pedi pro pai – guarda os equipamentos que quero montar uma câmera 
pra mim. Aí foi indo, foi indo. 
 

Logo em seguida entrou no mundo da fotografia profissional como todo fotógrafo, 

como ele mesmo diz: “fotógrafo de casamento”. Lauro fala que acabava ficando na frente das 

igrejas, já que os outros fotógrafos não lhe permitiam entrar. Comenta: “eu não tinha crédito 

profissional na praça”. Sempre autodidata. Nessa época, ele lembra uma ocasião em que 

fotografava um casamento. Teve a oportunidade de flagrar em uma foto, a noiva piscando o 

olho e botando a língua para a aia - respondendo à brincadeira da criança. Então ele pensou 

em colocar a foto, que estava muito “espirituosa”, logo no começo do book do casamento. 

Quando o pai da noiva foi pegar o material, olhou para aquela foto e desaprovou totalmente. 

Segundo o próprio Lauro era um indício de seu interesse pelo fotojornalismo. Logo depois, 

ingressou no exército onde passou a fotografar para um informativo interno. Nessa época 

conheceu o Charles Guerra, que já trabalhava no Diário de Santa Maria. Cerca de um ano 

depois da inauguração do jornal, e depois de muita insistência, foi admitido como fotógrafo 

freelancer. Atividade que exerceu por dois anos, até a saída da Laura Fabrício, fotógrafa 

contratada do jornal na época. Desde então trabalha com a equipe de fotografia do Diário de 

Santa Maria. (A entrevista com Lauro Alves encontra-se no ANEXO C – Faixa 01)  
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3.2.2 Charles Guerra 

 

Fotógrafo do Diário de Santa Maria desde o nascimento do jornal. Charles entrou na 

profissão em 1997 como assessor do então candidato à prefeitura de Pelotas, (RS), Nelson 

Harter. Neste período cursava Publicidade na Universidade Católica de Pelotas (UCPEL), 

onde começou interessar-se por fotografia. Ele conta que o fascínio pela foto foi crescendo na 

medida em que se envolvia no laboratório preparando os químicos. Em suas palavras: “[...] a 

cada aula que eu fazia, mais eu ia curtindo aquele mundo. Começava a ir pro laboratório, 

mexer com químico, enrolar filme, tudo isso tinha um fascínio que a fotografia foi movendo 

em mim pra eu chegar onde cheguei.”. Enquanto fotografava a campanha de Harter, Charles 

foi apresentado ao fotógrafo do jornal Zero Hora (ZH), Nauro Júnior, que o convidou para 

trabalhar como o freelancer de ZH em Pelotas, assim que a campanha para prefeito acabasse. 

Segundo ele, foi essa experiência que o jogou de vez no mundo do fotojornalismo. Trabalhou 

entre 1999 e 2000 em Pelotas, quando foi transferido para a sucursal da Zero Hora em Rio 

Grande (RS). Durante um curso em Porto Alegre, conheceu o Fotógrafo Emerson Sousa. A 

convite do amigo, veio participar da seleção para um jornal novo que seria inaugurado na 

região central do Estado. Em abril de 2002 ingressou na equipe de jornalistas do Diário de 

Santa Maria. (A entrevista com Charles Guerra encontra-se no ANEXO C – Faixa 02) 

 

3.2.3 Luiz Roese 

 

Luiz Roese é editor no Diário de Santa Maria, responsável pelas editorias de Geral, 

Polícia e Região. Trabalha em jornal desde 1999. Até 2003 trabalhou como jornalista 

freelancer no jornal Zero Hora. Formou-se em Jornalismo em outubro de 2003 pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). No mesmo mês, começou a trabalhar 

no Diário de Santa Maria, como repórter da editoria de Polícia, chegando à editor de Geral, 

cargo que ocupa até hoje. (A entrevista com Luiz Roese encontra-se no ANEXO C – Faixa 

03) 

 

3.2.4 Fernando Ramos 

 

Fernando Ramos é editor de fotografia do DSM. Começou no jornalismo a cerca de 20 

anos como operador de VT (vídeo tape) da RBS TV. Um ano depois fez um curso e passou a 
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repórter cinematográfico, atividade que exerceu por 15 anos. Formou-se em Jornalismo pela 

Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) no ano de 2000. Quando inaugurou o Diário de Santa 

Maria, resolveu largar a câmera de vídeo e candidatou-se a fotógrafo. Nas suas palavras: 

“surgiu uma oportunidade multimídia”. Passou então a trabalhar de fotógrafo do jornal no 

turno da manhã e à tarde como cinegrafista da TV. Já que a redação e estúdio da TV RBS 

Santa Maria e a redação do jornal DSM funcionam no mesmo prédio, não houve muito 

problema em cumprir este cronograma. Depois de um ano e meio nesta atividade 

compartilhada entre televisão e impresso, foi convidado a assumir o cargo de editor de 

fotografia do jornal. (A entrevista com Fernando Ramos encontra-se no ANEXO C – Faixa 

04) 

 

3.2.5 Fernando Bastos 

 

Fernando Bastos é responsável pelo tratamento de imagens no DSM. Sempre 

trabalhou com comunicação visual. Trabalha desde a inauguração do jornal no Centro de 

Tratamento de Imagem (CTI), um laboratório anexo à redação do jornal onde atuam outras 

três pessoas. O CTI é responsável pelo tratamento de todas as imagens que compõem o jornal 

e também pelo fechamento dos arquivos finais para impressão e envio para o parque de 

impressão na cidade de Cruz Alta – RS. O Diário de Santa Maria possui uma redação 

totalmente informatizada e o CTI, da mesma forma, trabalha com arquivos eletrônicos 

manipulados exclusivamente por microcomputador. No entanto, em alguns períodos, nos 

primeiros anos de existência do jornal, o tratamento de imagens passou por um processo 

híbrido. As fotografias tomadas em filme de celulose eram reveladas e em seguida 

transformadas em arquivo eletrônico pelo processo de escaneamento (varredura por scanner) 

do filme. Este procedimento também era feito pelo CTI. É exatamente esse motivo que 

justifica a escolha de Fernando Bastos para o corpo de entrevistados, já que ele participa de 

um momento crucial da rotina produtiva da editoria de foto, além de ter vivenciado o trabalho 

com a fotografia analógica nos primeiros anos de vida do jornal. (A entrevista com Fernando 

Bastos encontra-se no ANEXO C – Faixa 05) 
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3.2.6 Andreia Fontana  

 
Editora-Chefe do DSM, Andreia Fontana começou a trabalhar em 1994, enquanto 

fazia o 2° grau, como diagramadora no jornal O Pioneiro, recém adquirido pelo grupo RBS 

em Caxias do Sul. Durante a faculdade fez plantões na redação. Trabalhou também na 

secretaria gráfica, atividade que não existe mais e funcionava dentro do industrial, onde era 

feita a paginação do jornal. Ela comenta que no “industrial”, ou o equivalente ao parque 

gráfico, também se fazia o PMT, um processo mecânico de digitalização de fotografias a 

partir de uma prova já impressa em papel. Quando o processo de paginação incorporou-se a 

redação do jornal, Andreia foi promovida a Chefe de Diagramação. A jornalista sempre 

participou de processos de instrução em programas de paginação e edição, dando treinamento 

para outros jornais do Grupo RBS. Em uma dessas oportunidades veio a Santa Maria, 

designada para auxiliar na implementação do DSM. Nessa ocasião foi convidada para integrar 

a equipe do Diário como Editora Executiva, cargo que exerceu por quatro anos até assumir 

como Editora-Chefe. (A entrevista com Andréia Fontana encontra-se no ANEXO C – Faixa 

06) 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo, passaremos à apresentação e análise das falas dos cinco profissionais do 

Diário de Santa Maria. As entrevistas foram conduzidas com um elevado grau de 

informalidade, daí a facilidade com que encontraremos nas transcrições, propositalmente, 

muitas expressões idiomáticas e coloquialismos que transmitem a maneira próxima e profícua 

com que se desenvolveram os temas. De toda forma, partes dos textos foram trazidas para a 

língua culta, a fim de facilitar a leitura. 

As entrevistas foram realizadas, efetivamente, entre abril e maio do corrente ano. 

Contudo, desde 2008, vínhamos realizando algumas pré-entrevistas com os fotógrafos da 

redação do DSM. Estas conversas preliminares nos alertaram para alguns dados importantes, 

especialmente o fato de que o jornal não passou por uma migração propriamente dita da 

tecnologia fotográfica analógica para a digital. Apesar de utilizar-se das antigas câmaras de 

filme por um período, o DSM começou como um protótipo do Grupo RBS para a utilização 

de um equipamento digital mais compacto e mais barato que as dispendiosas câmaras reflex 

digitais (profissionais), a Coolpix 5000 da Nikon8. Como veremos a seguir, esse equipamento 

apresentou uma série de empecilhos para o uso jornalístico. Por conta destes contratempos 

houve na redação do DSM uma espécie de “retrocesso” na tecnologia fotográfica, na verdade 

um retorno temporário ao processo híbrido da tomada da fotografia por filmes, seguida da 

digitalização dos fotogramas por varredura, chamada comumente de “escaneamento”. 

 O fotógrafo Charles Guerra conta que veio a Santa Maria em abril de 2002, para o 

começo do DSM, por convite do então fotógrafo da sucursal da Zero Hora na cidade, 

Emerson Sousa. Ele nos fala sobre este início: 

O que me motivou foi isso, tu vir fazer um jornal. Aí ele disse (Emerson Sousa): a 
gente trabalha com filme, mas o Diário de SM vai ser todo digital, no inicio nós 
vamos trabalhar com Coolpix, eles vão mandar uma máquina pra cada um. Até então 
a digital, “era muito pouco”, era só na Zero Hora que tinha, e não era todo mundo lá 
na Zero hora que tinha. Até então eu não tinha trabalhado com nenhuma maquina 
digital.[...] Cheguei aqui em Santa Maria. Foi todo aquele processo de introdução [...] 
a gente foi apresentado a tal da Coolpix. Era tudo novidade ali. Tivemos uma 
introdução de aula com o equipamento. Quando chegamos, fizemos um mês de piloto. 
O jornal não tinha nada. Tudo era novidade pra todo mundo. Era uma redação 
moderna, mais moderna que a Zero Hora. Era o top de linha da RBS em termos de 
jornalismo. A própria ZH já trabalhava com uma maquina reflex digital, mas era 
muito caro, era 40 mil, 50 mil, acredito que fosse por aí. 

 

                                                 
8 Câmara semi-profissional de 5 Megapixel, lançada pela Nikon em setembro de 2001. Atualmente esta câmara 
está descontinuada.  
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Lauro Alves nos dá outras informações sobre o uso das primeiras câmaras que o Jornal 

utilizava no início, ele revela: 

Na época aqui, de equipamento aqui no jornal [...] tinha equipamento digital, que era 
uma Coolpix, uma máquina pequena, que é essa que o Charles deve ter dito [...] é 
uma evolução da cybershot sabe... O jornal começou só com a Coolpix. Só que 
nenhuma Coolpix agüenta essa pauleira de pautas. E fazer trezentas fotos por dia, 
não é pra isso sabe, ela não foi fabricada com esse perfil. E com o “laço” que toma... 
enfim, tu se arrasta no chão, tu  pula cerca... [...] E elas foram se despedaçando, se 
estragando. [...] Alguma coisa eu conseguia remendar, outras o Emerson também 
tentava dar um jeito, falava com Porto Alegre... e teve uma época que a gente ficou 
de filme aqui. Porque estragaram todos os equipamentos, aí a gente ficou com uma 
F5, eu com minha câmera de casa [...] o Charles com a dele em algum momento, e 
tinha uma digital que era uma camerazinha [...] uma cybershot que tinha atirada por 
alí. [...] E a gente usava nas que precisavam ser rápidas (refere-se às pautas) [...] O 
funcionamento era óbvio. Tu fotografava, tinha que mandar lá para revelar. Se a 
pauta era na “T Neves” tu fazia a pauta, corria lá pro centro, mandava revelar, 
cortava o filme e vinha pro jornal. Lá em Porto Alegre é diferente, eles tem um 
mini-lab lá, mas na época... Hoje eles não usam mais. Aí tu chegava no jornal, 
“escaneava” o filme aqui no jornal, tratava ou  mandava pra CTI. Fazia todo o 
processo que uma digital faria. E o processo? Uma vez eu calculei. Para cada pauta, 
dava 45 minutos de atraso, só pra tu estar com a foto na mão. [...]  

 

Entrevistador: E para estar dentro da edição? 

Ah! Dentro da edição demorava mais ainda, demorava quase uma hora e meia, por 
aí... Hoje se faz isso em menos de vinte minutos. [...] é muito mais rápido sabe, acho 
que tem ganhos e perdas, sabe. Pra alguns tipos de coisas. Pra o nosso tipo de 
impressão, para o nosso tipo de papel não se perde quase nada. 

 

Entrevistador: Estas câmeras davam conta do recado? 

É. Já davam conta do recado... Para o nosso tipo de papel, que não é um couchê, que 
não tem aquela fidelidade exata de cor como é um slide num couchê, como é a 
National Geographics, [...] que faz só slide. Mas tu perdes naquela textura, naquela 
fidelidade de cor. [...] As câmeras digitais estão evoluindo, mas eu acho que nunca 
vão alcançar o filme. A questão de granulação. Que o filme é uma coisa mais dura 
dá pra ti resolver mais. [...] Se for falar em qualidade, tem dois pesos: A velocidade 
do trabalho editorial. Que mudou. É gritante. [...] hoje eu acho tudo fácil. Tem gente 
que chega aí e reclama. Só pegou câmera digital, começou com digital e ainda 
reclama. Não sabem o que é passa trabalho. Não sabem o que é chegar na redação. 
Ter que revelar o filme. Os caras te batendo na porta ali: - e aí cara já baixou? Não é: 
- já baixou? Os caras batiam na porta do revelador: - e aí cara já revelou? Não, não, 
não. To botando na “aranha recém...”. Então é outro processo, muito mais rápido. 
Uma velocidade incrível! 
 

 
Neste ponto, Lauro fornece algumas pistas sobre uma das principais alterações na 

rotina de produção do fotojornalista dentro do DSM: A velocidade de produção. Mesmo que, 

à primeira vista este tipo de inferência pareça óbvia, como veremos a seguir, ela reflete uma 

gama de implicações nas atividades dos fotógrafos, repórteres, e enfim, de toda a equipe do 

jornal e da produção de notícias. 
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Ainda sobre o uso das primeiras câmaras, Charles Guerra relata que a idéia da Direção 

do jornal era fazer um teste para a utilização deste equipamento sensivelmente mais barato. 

Ele diz: “Era um teste do próprio veículo pra ver se era possível fazer cobertura jornalística 

com esse tipo de máquina.”. Mas complementa: “Até [...] fazia grande parte. Ela tinha um 

retardo no disparo, isso era um problema. Pra fotojornalismo principalmente. Fotografar 

esporte então, “tá loco” [...] Pro jornal funcionava, mas era limitada.”. Charles conclui: 

A gente trabalhou assim, o quê, uns seis meses. Grande parte do material a gente fez 
com esse tipo de máquina, mas determinados tipos de imagem que requeriam uma 
teleobjetiva, uma imagem mais rápida, tu ia vendo que aquele tipo de equipamento 
era limitado para o tipo de trabalho que era exigido. 

 
Entrevistador: Então o que tu estás me dizendo que o grande 
empecilho de continuar com essa câmara era o uso? 
 
Sim, mas ela tinha uma possibilidade que era enorme, era aquele “lance” de tu fazer 
a foto - ela estava pronta. O imediatismo que um jornal diário exige. Que é aquela 
agilidade, a economia em negativo... mas foto à noite com luz natural... impossível, 
tu ia pegar um borrão, esporte à noite nem pensar, sabe. A gente foi começando a 
ver que aquele tipo de equipamento era limitado,... aí o que aconteceu,.. então [...] 
nesse meio tempo a gente começou a usar filme, a gente trabalhava com essas 
digitais, mas a gente também levava nosso equipamento reflex... Tu ia fazer uma 
cobertura, e, imagina, a um ano trabalhando pra Zero assim! Aí eu ia fazer pauta 
aqui e via que a foto tinha que ser com uma “tele” ou com uma grande angular 
maior, sabe, eu usava meu equipamento de filme. Quando os caras viam aquelas 
fotos de grande angular... uma 17 (mm) de filme, uahh!!!... rasgada!!! Foi-se 
percebendo que tem que comprar uma máquina reflex digital [...], aí se constatou: - 
vamos investir. Deu um ano e eles mandaram três d100 pra nós. 

  

Na seqüência, Charles Guerra relata que o DSM começou com a Coolpix, depois 

adquiriu a Nikon D100, Nikon D1. Hoje em dia o jornal trabalha com a D1, D100, D2 e D2hs 
9. 

 Nas palavras do Editor de fotografia do jornal, Fernando Ramos, o começo com as 

câmaras semi-profissionais foi improdutivo, corroborando com a percepção dos fotógrafos. 

Ele também fala do período em que trabalharam com filme no Diário e introduz a discussão 

de dois pontos que trataremos a seguir: a questão do tempo de produção de pautas e o 

problema do fechamento da edição o deadline. Ramos declara:   

O jornal já começou digital [...] Tinha uma novidade, uma câmera que não 
“aprovou”, a Coolpix da Nikon. [...] Ela não mostrou resistência pro trabalho do dia-
a-dia. [...] estragaram as três primeiras que vieram [...] justamente quando pifaram 
essas máquinas, começaram a ir pro concerto e não voltar [...] Então fizemos um 
tempo, uns seis meses, de filme no jornal. Um arquivo bom de negativo. Claro que 

                                                 
9 Nikon D1: Digital SLR de alta performance com 2.74 MP (lançamento 1999) / Nikon D100: Digital SLR , mais 
leve que a D1com  CCD de 6.1 MP (lançamento 2002) / Nikon D2: Digital SLR de alta velocidade de disparo 
com  4.1 MP (lançamento 2003)  / D2hs: Também com 4.1 Megapixel é um modelo otimizado da D2 
(lançamento 2005).  
Fonte: Site da Nikon; disponível em: http://imaging.nikon.com/products/imaging/technology/archives/ 
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aí te limita. O tempo, o aproveitamento das fotos também. O processo de “escanear” 
negativo é demorado. Então a gente ficava limitado na escolha das fotos. [...] O 
filme exige muito mais do fotógrafo [...] o fotógrafo tem que ser bom. Tu está 
fazendo alguma coisa e não está tendo retorno, se está ficando bom ou ruim. E foto é 
o momento. [...] Agora, é lento mesmo o processo que a gente estava utilizando de 
revelar e “escanear” o filme. É um processo intermediário, hibrido. É um processo 
demorado. 

 

 É importante perceber que, no momento que o entrevistado afirma que o filme exige 

mais do fotógrafo, já que ele não está tendo o retorno do trabalho no momento em que o 

executa, ele abre um dos principais pontos de virada na rotina de trabalho do fotógrafo, a 

questão do preview que Jorge Pedro Sousa (2004) cita - a pré-visualização preconizada como 

rotina do fotojornalista. A capacidade de antecipar mentalmente o fato. O que a técnica da 

câmara digital parece forjar, é uma situação de pós-visualização. O sujeito ganha a faculdade 

de conferir no monitor acoplado da câmara, o resultado imediato da fotografia. Desta forma 

desobrigando-o a mentalizar, ou como aconselha Cartier-Bresson: perceber simultaneamente 

o fato e a organização visual das formas que lhe dão sentido.  Daí o motivo pelo qual 

Fernando Ramos considera que o fotógrafo “tem que ser bom” quando usa o filme. Mais 

tarde, inclusive, ele vai afirmar que o fotógrafo que está começando deveria passar pelo 

aprendizado da fotografia analógica. Observamos estas constatações no depoimento de 

Charles Guerra: 

Com filme eu fazia dois ou três rolos [...] Eu era muito mais criterioso na captação 
de imagem do que hoje. [...] aquela coisa de tu estar acostumado a visualizar a 
imagem mentalmente. O que tu via tu registrava, e dizia: “Bá”... isso rendeu... O 
filme exercitou isso em mim. Isso de tu ter a percepção que tu trabalhava muito mais 
com o olhar do que propriamente com o registro. Tu registrava quando achava que o 
que tu via era interessante pra ser registrado. [...] Tu sabia quando tu tinha a foto. 
Não que com o digital tu não saiba. Tu pode até ter feito uma foto com a digital, mas 
tu sempre vai ter a oportunidade de fazer a “outra” foto [...] ela te cria aquele 
negócio e tu buscar sempre mais uma imagem, mais uma imagem, mais uma... [...] 
mesmo que tu não “metralhe”, tu faz mais uma. 

 

Em outro momento, Charles reflete sobre o aprendizado da fotografia. Em suas impressões ele 

aponta vantagens na técnica que o filme exercita no profissional.  

 
O que eu acho... Eu não estou condenando quem começou com digital, e existem 
ótimos fotógrafos dessa era digital.  Mas eu acho o seguinte cara, quem trabalhou 
com filme vai ter uma apuração mais real, mais sincera, mais fiel, eu acho que essa é 
a palavra. Pela situação de tu trabalhar muito mais com o imaginário [...], trabalha 
muito mais com o visual, tu sente... era o que eu fazia, apertava o botão muito depois 
de sentir: agora é foto!!! Eu primeiro pegava todo aquele ambiente, podia até ter 
perdido algumas fotos, e ficava incorporando. Mas isso é uma coisa que eu to 
dizendo de mim [...] e isso me trouxe pro digital. No digital eu aperto mais.  Porque 
eu tenho essa possibilidade. Tem um lado bom e um lado ruim [...], eu não estou 
dizendo isso por: “pô! Sei lá o cara da velha guarda do negativo”, e nem sou, mas o 
filme exigia muito mais de ti! Com certeza! 
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Ainda sobre estas sutilezas do trabalho do repórter-fotográfico, Lauro Alves afirma: 

“Até quando eu cheguei aqui no jornal e me deram uma câmera digital eu fazia poucas fotos. 

Eu pensava muito mais antes de fazer uma foto, eu analisava muito mais, eu observava mais. 

Não que hoje eu observe menos, mas eu treinei o olho pra pensar mais rápido”. Notamos que 

a “economia” no trato do equipamento, reflete um método de aprendizado que parece ser 

próprio da fotografia tradicional. Ela depende de todo um procedimento operacional de 

revelação do filme, ampliação da imagem, para que então se possam analisar os resultados. 

Intuitivamente a câmara digital força o operador a conter o fluxo do trabalho e rever o que foi 

feito. Especialmente para um fotojornalista, que está participando de um fato que não vai 

repetir-se, este fato impõem-se com relevância. 

Pergunta dirigida a Charles Guerra: Tu achas que essa atmosfera, esse “timing”, de 

repente não tem a ver com a questão do visor? Na câmara digital o modo de operação muda. 

Quando tu estás fazendo a foto, como tu dissestes, tu estás te relacionando com o ambiente e 

com o que está acontecendo. Ou tu entras ou não. Ou tu te apresentas ou não. Enquanto 

fotografa tu perdes tempo revendo a foto. 

Tu sabe que isso é uma coisa assim, olha... Poucas vezes eu fotografo e olho a foto, 
eu deixo pra olhar esse material quando eu to no carro. Enquanto eu estou 
fotografando... eu estou perdendo de ver coisas, que eu não vou ver se eu ficar vendo 
[revendo]  a foto. [...] O digital te traz um comodismo de tu olhar, tu fez a foto e diz: 
poxa! Eu vou fechar mais aqui porque eu vou ter melhor essa luzinha aqui... A tua 
foto passa a ficar mais perfeita, vamos dizer, porque tu trabalha ela muito mais. Se 
tu tiver o tempo. Agora, se tu não tiver o tempo, tu vai ter que fazer ela como tu faz 
com o filme, e pra fazer como tu faz com o filme, tu vais ter que ter algum tempo... 

 

Entrevistador: Tu achas que as tuas fotos melhoraram com essa 

possibilidade de fazer e poder rever a fotografia? 

Acho que não. Minhas fotos não mudaram por causa do digital. Elas mudaram 
exatamente pela quantidade de produção, não pelo equipamento: filme-digital. Não. 
As fotos mudaram, evoluíram, pelo meu interesse no assunto, pela dedicação. Por 
olhar coisas boas e coisas ruins. [...] o que me favoreceu o filme foi a ver mais 
rápido com uma máquina digital. [...] 
 

 

 Para entendermos melhor os desdobramentos que a fotografia digital desencadeia na 

redação de um periódico, no caso, o Diário de Santa Maria, e a partir daí passarmos à 

discussão mais pontual do que é o problema desta pesquisa, devemos conhecer mais 

apropriadamente as rotinas de produção da editoria de fotografia. O editor das editorias de 

Geral, Polícia e Região, Luiz Roese, afirma que a editoria de Geral é uma das que mais 

solicita produção fotográfica. De fato, outras editorias como Política e Economia, por 
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exemplo, em muitas ocasiões, servem-se de fotos do banco de imagens da própria RBS ou 

outras agências de notícias. Roese fala da editoria Geral no DSM: 

O primeiro a chegar é o produtor. Nas outras editorias não tem um produtor. Na 
Geral, por ter um volume maior de pautas, e por ter uma equipe maior, ela precisa de 
um produtor. Chega o produtor de manhã, às 9 horas. Ele já vê o que ta acontecendo, 
designa tarefas... Qual vai ser a pauta de manchete... Às 11 horas tem uma reunião 
geral de pauta. [...] Todos os editores de área participam dessa reunião. [...] Tem um 
representante da editoria de foto e ali se decide qual a pauta vai render foto de capa, 
por exemplo. De lá sai o espelho da edição. [...] Todas as páginas tem que estar 
fechadas até às 20 horas, pra que seja enviado pra Cruz Alta até às 21 horas. [...] 
Entre cinco e seis da tarde tem uma reunião de capa onde são definidas a capa e a 
contracapa. 

 

Charles Guerra dá o seu depoimento sobre a rotina diária da produção da editoria de 

Fotografia: 

 

[...] A gente chega nessa reunião de pauta. Ali a gente discute o que cada editoria 
(Geral, Economia, Política, Esporte, 2° caderno) pensa e tem em mente fazer para o 
dia, para colocar amanhã. E alguma coisa pro futuro [...] vê o que tem que ser feito 
de foto, o que já têm [...] onde tem que investir mais na foto. A editoria para que 
mais se faz fotos é a Geral. Dalí cada fotógrafo sai com quatro ou cinco pautas pra 
fazer no dia. Nós somos hoje em quatro fotógrafos. [...] Às vezes tu tá na pauta, te 
ligam, te pedem alguma coisa que não tá na pauta. Isso acontece muito. 

 

Roese revela que à tarde as duas pessoas encarregadas da edição de Geral, Polícia e 

Região apresentam o copião com o layout das páginas para o editor. Sobre isso ele comenta: 

A gente vai vendo as fotos. Definimos um tamanho de texto, fazemos uma planilha 
no papel e entregamos pra diagramação, com tudo que tu está prevendo para aquela 
página. A diagramação desenha aquela página. Os repórteres vão entregando os 
textos e notas, e eu vou entregando para a diagramação à medida que eles vão me 
entregando. Depois essa página volta pra mim. Aí eu eletronicamente arrumo. [...] 
corto texto, legendo foto. A essa altura já defini as fotos. 

 

 Sobre as rotinas específicas da editoria de Fotografia, a Editora-Chefe revela em 

pormenores as etapas de produção. Vamos verificar aqui a importância da coordenação de 

forças entre todas as outras editorias e a de Fotografia. Mais adiante poderemos notar que o 

nível de produção desta editoria vai sustentar, de certa forma, toda a edição do jornal. 

Chamamos aqui de nível, a agilidade de produção e de escoamento das pautas de fotografia 

para dentro da redação. Vejamos o que Andreia Fontana comenta:   

 

Na verdade, a editoria de fotografia, é uma que trabalha o tempo inteiro no jornal. 
Eles começam de manhã com as pautas. As pautas, elas são, todos os dias os 
editores de cada editoria montam um arquivo que a gente chama de “carfoto” 
(ANEXO B), que é uma agenda de fotografia e dos carros do jornal, onde diz 
“fulano”, vai com ou sem fotográfo fazer “tal” pauta, “tal” horário e vai levar 
“tanto” tempo. [...] As fotos que os fotógrafos vão fazer são definidas por todas as 
editorias. [...] A gente vai vendo quantas pautas e quantos fotógrafos se têm 
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disponíveis e quantas as pautas se pode marcar sobrepostas uma com as outras. Na 
reunião de pauta, o que basicamente é definido com a fotografia, são as 
possibilidades de foto pra capa e contra-capa e eventualmente a foto para página 
dois. [...] O editor de foto olha pro todo e vê o que dá para usar na capa e contracapa, 
na reunião de pauta (essa das 11 da manhã). [...] Os repórteres, quando chegam da 
rua, vão baixando as fotos no computador. E, ou eles mesmos, ou uma estagiária da 
fotografia faz o que a gente chama de indexar as fotos. Ela edita, vê o que tem de 
mais importante nas 200 fotos feitas numa pauta, seleciona as 15, 20,30 mais 
importantes e coloca dentro de um programa [...] onde todos vão ter acesso já com 
nome e palavras chaves pra a gente encontrar aquelas fotos. Os editores daí 
escolhem suas fotos preferidas e baixam pra página. Vai pra diagramação, da 
diagramação vai pra CTI , onde elas são tratadas, são devolvidas pra diagramação 
que coloca de volta na página e aí é liberada. 

 

 Falando sobre suas rotinas de trabalho, Fernando Ramos aponta o primeiro indício de 

uma mudança efetiva trazida pela fotografia digital, dizendo: “No final da tarde a gente tem 

uma reunião de capa. Geralmente fazemos dois modelos de capa. O digital também permite 

que se possam fazer duas capas. [...] o sistema integrado de computadores também ajuda: Tira 

uma foto. Põe outra...”. Este comentário, não só é importante para indicar a agilidade que a 

foto digital traz para a redação, já que estas fotos estão ali disponíveis ao alcance de um 

“clic”, como também o fato de que as técnicas da produção de informação influenciam 

incisivamente na qualidade dela. Melhor dizendo, a escassez de informação fotográfica, de 

certa forma “engessa” o produtor, é um recorte da realidade que está dado, referimos à 

“contingência soberana” que Barthes (1984) falava. É um texto imagético pronto e que não 

pode ser adulterado, enquanto que a pluralidade das possíveis imagens que a fotografia digital 

proporciona, amplifica as escolhas em benefício do leitor/receptor. Sobre este ponto Andreia 

Fontana afirma: 

 
Alguns fotógrafos devem ter dito que a qualidade do filme é diferente da imagem 
digital, e a cor deles é diferente. Eu acho que pro leitor não faz tanta diferença, eu 
acho que pro leitor é imperceptível essa diferença. Ele ganhou muito mais do que 
perdeu [...] E é nisso que a gente tem que estar preocupado, se o leitor tá ganhando 
ou se tá perdendo. 

 

Ainda sobre o assunto, quando questionado sobre a eventual perda de qualidade 

informativa que a fotografia digital poderia ter, Fernando Bastos responde: “A digital, acho 

que tu ganha mais. Pela velocidade de captura, a quantidade que tu pode ter. Já o negativo, tu 

tinha que fazer sobrar espaço [...] não podia gastar”. Aqui Bastos acentua a percepção de 

Andreia Fontana. 

 Expandindo esta idéia e já colocando uma questão sobre a vantagem arquivística do 

digital, vejamos o que Charles Guerra tem a dizer: 

O jornal usa uma ou duas fotos, mas tu não tem um limite especificado [...] Em 
média faço umas trinta fotos por pauta... Com filme, fazia duas pautas com um filme 
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de 36 [fotogramas]. Dependendo da situação, se é o Lula que vem, se é o 
Ronaldinho Gaúcho que tá aqui... Entende... Sabe-se lá quando tu vai ter de novo a 
oportunidade de adquirir esse tipo de imagem pro teu banco de imagens. Tu não vai 
fazer trinta fotos. Tu vai fazer cem, duzentas, trezentas fotos... 

 

 De fato, a percepção paradigmática de Santaella (1998) sobre os novos modos de 

armazenagem, se vê refletida na prática de forma incontestável. Neste estudo de caso ficam 

evidenciadas as vantagens do processo fotográfico digital no que tange à velocidade e 

capacidade de armazenamento. Estas percepções já apareceram na fala dos entrevistados e 

irão repetir-se a todo o tempo nos depoimentos. 

Especificamente sobre o trânsito das fotografias na rotina produtiva do DSM, o editor 

Roese apresenta o software Telescope, um programa de computador, onde são indexadas até 

dez fotografias com todos os dados referentes àquela imagem. Este é o procedimento 

cotidiano na redação, e só eventualmente essa edição é feita de forma manual, com copião 

impresso. Neste sistema, de forma dinâmica, o editor edita as fotografias e as relaciona com a 

página em que serão inseridas. Desta forma as fotografias estão prontas para serem enviadas 

para o CTI onde recebem os ajustes necessários para a impressão. Ele diz:  

Ou as fotos são entregues em um copião impresso ou são indexadas no sistema 
Telescope. Nele são inseridas as fotos com informações completas. Quem está na 
foto, qual a pauta a que se refere, quem fez a foto, data, palavras chave. [...] No 
Telescope o editor faz o corte na foto, indica qual a página que ela vai, e 
eletronicamente envia para a diagramação. Esse processo pode levar de 30 minutos a 
2 horas. 

 

Perguntamos o quão este mesmo processo diferenciava-se com o uso de filme. 

Levando-se em consideração o tempo de produção. Ele responde:  

Bem mais demorado. Porque, primeiro precisava esperar pela revelação do filme, 
não sabia se tudo deu certo [...] tu não conseguia, por exemplo, saber se tu tinha uma 
foto de capa pela manhã... Por exemplo, nesse fechamento mais cedo que é às 21 
horas ia ser bem complicado! 
 

Roese explica um pouco melhor: 

Como é que era... o cara vinha, largava o filme ali na fotografia. Num determinado 
momento se juntava uma meia dúzia de filmes e levava na revelação. E lá pelo meio 
da tarde começavam a voltar os negativos. E aí tu dava uma olhada nos negativos, 
que não são assim... tu não consegue ver bem num negativo. Ver o que tem numa 
foto. Mas tinha uma idéia. [...] Escolhia a foto no negativo depois de... sei lá! Umas 
6 horas depois da pauta. Aí tinha o processo de “escaneamento”...  E só depois ela ia 
pro sistema. 

 

Façamos aqui um pequeno hiato para entendermos melhor o porquê da alteração do 

horário de fechamento das edições do Diário de Santa Maria. A questão do fechamento 
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(deadline) será repetidamente referida aqui. A título de esclarecimento veja o que a Editora 

Andreia Fontana relata: 

[...] Logo que a gente chegou aqui, tivemos uma penetração muito grande em Santa 
Maria. Mas a região começou a nos dizer nas ouvidorias... em Santa Maria também 
a gente faz ouvidorias com as forças vivas da comunidade, e a comunidade começou 
a nos dizer que faltava a região. Eles achavam que a gente tinha que investir mais na 
região [...]. Então a gente criou uma editoria [...] e contratou um repórter 
especificamente pra cuidar da região. E o nosso número de assinantes na região foi 
crescendo bastante [...] porém, a gente já chegava tarde em algumas cidades da 
região, já depois do meio dia. Só que jornal... tarde, é muito ruim. Muitas pessoas 
não querem e faz todo o sentido que não queiram. Hoje a gente roda em Cruz Alta 
[...]. É uma rotativa que roda hoje o Diário de Santa Maria e Zero Hora, já rodou 
outros jornais da RBS. [...] Antes a gente rodava depois da Zero Hora, só entrava na 
rotativa as 2 horas da manhã. Hoje a gente roda antes de começar a Zero Hora, 
21:15; 21:30 - a gente entra na rotativa. [...] O que isso fez? Antes a nossa reunião de 
pauta era as 13:30, agora é as 11 da manhã, na sexta às 10 da manhã. Fazemos um 
jornal maior na sexta. O que mudou basicamente foram nossas rotinas internas de 
produção. De impacto no produto? O que tem? De maior impacto dentre os 
assinantes é a falta das loterias. Disparado! Absurdamente grande o impacto da falta 
de loterias. E outro impacto é que... quando acontece um acidente tarde ou um 
homicídio, as vezes a gente não consegue colocar. Mas o nosso concorrente também 
não coloca [...]. Então pro nosso leitor... não lembro de ter havido reclamação. 
Porque no outro dia a gente procura fazer a reportagem maior, pra não deixar o leitor 
órfão dessa informação. 

 

Fernando Ramos amplia dizendo que: “A gente descobriu que pouco se perde depois 

da nove horas.”. Os únicos eventos que podem mudar o prazo de fechamento são os jogos da 

dupla GRE-NAL ou jogos da seleção brasileira, quando a redação expande o horário de 

fechamento, a fim de incluir os resultados ainda na edição do dia. Neste caso, Ramos adverte 

que há um “preço a pagar”, evidentemente o jornal vai chegar mais tarde às bancas. O que 

acontece, é que muitas vezes a página do jornal já está pronta. Só a espera da foto que vai 

chegar do repórter em campo ou da agência de notícias. 

 Charles Guerra afirma que o DSM “aumentou” nos últimos tempos por conta da 

necessidade de produção nas cidades que compõem a região de cobertura do jornal: “a gente 

tem por obrigatoriedade publicar alguma coisa da região. [...] Às vezes tá acontecendo alguma 

coisa nesses lugares. [...] o cara lá faz a foto [refere-se ao freelancer], ele nos avisa: olha teve 

um homicídio, e tenho a foto, to mandando pra vocês... [...] O Diário passa a ter ramificações 

nessas cidades.” 

 Fazendo um paralelo entre a fotografia analógica e a digital sobre questão do tempo de 

produção das pautas fotográficas, desde a captura da imagem até a chegada na redação, 

tratamento e edição, obtivemos como resposta, de forma unânime, o fato de que a foto digital 

apresenta um enorme ganho. O processo híbrido, já citado, é mais moroso e só vai alcançar a 

rotina da imagem digital a partir no momento em que a imagem já está “escaneada”. Onde 
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então, vai receber o tratamento necessário para impressão. Mesmo assim existem algumas 

diferenças no tratamento das fotos de origem de filme para as outras, como relata Fernando 

Bastos: 

O principal é a demora “né”. A captação. Revelar, chegar até nós e passar pelo 
scanner. Escanear o filme com filtro pra tirar uma sujeirinha do material, levava 
meia hora. E a qualidade não era muito boa em comparação com o digital. Ela vinha 
sempre com um grão, mais difícil de vir uma foto boa mesmo... 

 

A despeito do que os fotógrafos relatam, a perspectiva do técnico em tratamento de 

imagem leva em conta outras características. Na próxima resposta o entrevistado pondera 

sobre essa falta de qualidade, como sendo decorrente do próprio equipamento de 

“escaneamento” de filmes. 

Entrevistador: Mas a foto de filme, aparentemente, tem um 
refinamento melhor em termos de resolução. Não? 
 
Hoje em dia, em comparação com a qualidade que sai uma digital, tu tem uma 
resolução melhor até. Porque naquele scanner10, de repente o software não conseguia 
gerar uma imagem tão grande. Ele tinha um limite. O scanner de filme tem limites... 
Tem uns scanners que tiram uma qualidade um pouco melhor. Claro, essas fotos de 
jornalismo... os ambientes, muita correria... talvez não se consiga pegar uma 
qualidade. Ou o ISO do filme é um e tu está tirando uma foto de dia, ou de noite e 
não tem muito recurso. 

 

Charles Guerra, por outro lado, discorda de F. Bastos, dizendo que "Quando a gente 

“escaneava” as fotos de negativo, elas não tinham problemas quase, porque, a resolução dos 

filmes “escaneados” pra digital era ótima. [...] o que acontecia com essas novas, agora, é isso: 

limitação de qualidade do sensor, de lente, sensibilidade e de velocidade... trabalhar com a 

abertura etc...”.  

Perguntamos então ao Lauro Alves sobre a questão do tempo. 

Entrevistador: Isso deve influenciar no deadline. Como é que funciona 
a cobrança da chefia em relação a esse tempo de produção da matéria? 
 
Eu acho que assim... só pra ti ter uma idéia. Um jornal que fazia com filme a equipe 
era maior... se fazia quase no mesmo tempo, só que a equipe era maior. Tinha mais 
fotógrafos... não aqui. Mas num jornal diário com filme, ele era maior, a equipe era 
maior, enfim. [...] tinha um cara que só cadastrava o filme [...] tinha uma linha de 
montagem, [...] pra que esse tempo diminuísse, ou fosse quase igual à hoje. Não era 
igual, era mais lento. Mas ele tinha essa velocidade porque tinha mais pessoas... mas 
tinha alguns tempos que tu tinha que respeitar. O tempo de “químico”, de “reação de 
químico”, são coisa que são matemáticas, físicas. Tem que secar o filme, tem que... 
o processo é lento, não adianta. Hoje não tem filme, não precisa secar nada, a não 
ser a tua roupa [risos]. E isso tu pode fazer trabalhando... Mas é muito mais rápido. 
A cobrança é mais acirrada [...] 

                                                 
10 Refere-se aqui ao escâner de negativos Nikon Super Coolscan 4000. Ainda em uso no DSM 
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Lauro Alves pondera sobre o problema do tempo de produção das pautas em relação 

ao equipamento. Ele conclui falando de outra alteração notável no uso da fotografia digital, a 

facilidade de edição, e como decorrência do efeito de pré-visualização, a dinamização de todo 

o processo de produção do jornal. Nas palavras dele: 

Tu vai pra pauta, com filme, fotografava com a preocupação de perceber que tinha 
que gastar pouco. Ser mais objetivo. Olhar mais, fotografar menos. E hoje tu faz um 
montão de foto – já olha. Já pré-edita, tu chega na redação e sugere pra figura do 
editor essas fotos pra ele dar o “chamegão” dele. Enfim, ele faz isso com as 
preocupações editoriais dele [...] ele pode concordar contigo ou não. E rapidamente 
olhar no monitor e ver que tá tudo errado, que minha sugestão não é boa ou que 
condiz com a dele... E já põem na página e na mesma hora manda pra CTI tratar. 
Isso em questão de 15 minutos. No total em 30 minutos tá na página indo pra 
gráfica. Se ele está só esperando a foto. Se fosse no processo de filme, ia demorar 
mais uns 45 minutos. 
 

Então lhe perguntamos quantas fotos ele costuma fazer por pauta. Lauro diz: 

Hoje... Não vou dar um exemplo de um futebol, porque se perde muito...  numa 
pauta comum... Cerca de cem fotos. Setenta e poucas fotos, ou o equivalente a 3 ou 
4 rolos de filme. Mas eu não fazia esses 4 rolos de filme. Primeiro, porque é muito 
gasto. [...] olha só... se tu fizesse mais fotos, mais fotogramas no filme, quanto maior 
o tamanho em metragem de filme, mais tempo ele ia ter que ficar dentro do 
revelador [...] então se tu pegasse um toco de filme, se tu fosse perspicaz e 
fotografasse 2 ou 3 fotogramas, beleza, não precisava nem de tempo que tu ia perder 
naquela edição. Tu ia ter que botar a lente, ia ter que encostar no filme e ficar 
olhando ali detalhe minúsculo. Olhar toda aquela tripa de um metro e vinte e decidir 
qual tu ia “escanear” ou ampliar em papel. E isso podia mudar, se mudasse o 
desenho da página, se entrasse um anúncio, tu ia ter que rever tudo de novo, reeditar. 
Isso a gente fez mil vezes... 

 

Neste ponto Lauro revela que a agilidade na fotografia gera uma produção maior de 

pautas. No DSM, cada fotógrafo pode chegar a produzir de doze a quinze pautas por dia. A 

propósito esta é uma das questões de conflito entre os fotógrafos e a chefia. Neste caso, a 

sobrecarga de trabalho é um dos reflexos da tecnologia, que ao mesmo tempo em que facilita 

a atividade, também gera um ciclo vicioso de: quanto maior a capacidade de produção, maior 

a pressão para que se produza mais. Ele comenta: 

Fatalmente tu vai ter espaço, e se tu tá parado na redação, tu vai pra rua de novo [...] 
o mundo não pára [...] esse tempo ocioso se agravou pela facilidade da foto digital, o 
tempo que tu fotografava e te envolvia com todo o processo até ir  pra página, hoje 
tu não faz mais. É mais rápido. [...] Eles aproveitam esse espaço que tu não está 
envolvido. Eu me lembro, quando a gente fotografava com filme, bá! Essa pauta vai 
cair. Não vai dar tempo pros “guri” fazer. Não vai dar tempo porque a foto vai ter 
que ser “escaneada”, ser revelada... vem pra cá, vai ter que ser desenhada [a página] 
tem que tratar... os cara diziam: não vai poder ser feita porque não dá tempo. Isso 
não acontece mais. Porque: vai dar tempo!. 

 
Segundo Roese, a cobrança em cima dos fotógrafos e dos freelancers aumenta. Ele diz 

que: “Quando acontece alguma coisa a gente já liga e pede pra mandar uma foto. E se demora 

um pouquinho pra mandar, a gente já tá ligando. Como há mais tempo, eu acho que eles 
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fazem mais pautas por dia do que eles faziam com filme [...] eles têm que produzir mais em 

menos tempo.”. Efetivamente, o aumento na produtividade da editoria de Fotografia no DSM 

revela uma das implicações mais sérias do digital no fotojornalismo. Na medida em que esse 

aumento de produção pode ser benéfico para leitor, já que oferece maiores possibilidades de 

informação, também traz consigo um gama de problemas a serem resolvidos, no que tange as 

relações trabalhistas e à própria qualidade da informação. Fica aqui um desafio para novos 

trabalhos no campo do fotojornalismo que dediquem-se a explorar estas questões. 

Agora, o editor de Geral nos dá pistas sobre estas alterações importantes na rotina de 

produção do DSM em decorrência da fotografia digital. Luiz Roese diz: 

A produção aumenta. A gente consegue antecipar processo, por exemplo: 
dependendo da pauta, e isso já aconteceu, tu já consegue ver a foto, [...] e consegue 
visualizar como ela ficaria na capa. Coisa que antes... não se fazia. Não tinha reunião 
de capa, por exemplo. Uma coisa que a gente não fazia, porque no horário que tu 
tem a reunião, tu não teria todas as fotos na mão. [...] como tudo chegava mais tarde, 
então tu não conseguia fazer essa antecipação. Hoje às 6 da tarde tu consegue fazer 
uma reunião de capa porque tu tem todas as fotos na casa... Porque são todas digitais 
e elas estão todas ali. 

 

Entrevistador: Acontece de cair uma pauta por causa da fotografia? 

 
Muito menos, quase nunca. Porque se chega ali e a gente viu que não deu muito 
certo, a gente pede pra fazer de novo. [...] O repórter já dá uma pré-editada. Todo o 
processo ficou mais rápido. 
 

 
Ao Fernando Bastos perguntamos: Considerando o momento que a imagem chega à 

redação. Qual a diferença do processo com filme para o digital em relação ao tempo? 

Porque tu não tem um preview  do filme [...] tu tens só o negativo na mão. 
Considerando que eles peguem o negativo e façam uma pré-seleção, depende a 
quantidade. Cinco fotos “escaneadas” podem levar uma hora, mais ou menos. Se tu 
vai escanear pra preview, dá uns 10 ou 15 minutos cada, só para ter um preview de 
baixa resolução. [...] Para ampliar e dar um corte, nós escaneávamos o filme em 
4000 DPI [...] pra tirar o máximo de qualidade do aparelho. É um aparelho melhor 
do que tinha na Zero Hora quando veio pra cá. [...] daí, vai levar uma hora, uma hora 
e meia, pra preparar uma foto para a página. [...] Hoje o editor já baixou e está no 
sistema. [...] Escolhe alí e libera: olha essa aqui está boa! Dalí já cai na diagramação 
e já vem pra nós [CTI]. 

 

Entrevistador: Deste ponto, em quanto tempo vocês devolvem a 
fotografia para o editor? 
 
Depende da foto. Porque existe diferença de tratamento de uma foto normal e uma 
com pele. Tem que ter uma setagem certa para pele. Varia. Tem fotos que tu faz em 
10 minutos, outras demoram mais. Se tiver alguma arte, algum recorte, já demora 
mais. 
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Charles Guerra conta que no período em que trabalhou na sucursal da Zero Hora em 

Rio Grande, tinha-se mais tempo para concluir as pautas. Nas palavras de Charles: “[...] tu fez 

a pauta, tu vai ter uma hora e meia, ou seja, tu fazia a foto e tinha 20 minutos de mini-lab. 

Mais o tempo de ir até o jornal, ou seja, tu fazia a pauta e uma hora e meia, duas hora depois 

tua foto tava lá na Zero Hora. Quando eu fazia manualmente, revelando no “banheirinho” 

eram quatro horas”. Aqui Charles refere-se a algumas ocasiões em que o laboratório 

comercial que prestava serviço de revelação não estava disponível. Isto acontecia geralmente 

aos fins de semana, então ele tinha de recorrer à revelação manual do filme. Este trabalho ele 

fazia em um quarto escuro improvisado em casa, fazendo a preparação dos químicos de 

revelação, fixação e lavagem num banheiro. E ainda: 

Tu não podia se estender muito na pauta, porque sabia que tinha mais tempo ainda 
pela frente. Tu terminou ali uma parte do processo da fotografia. Depois tinha que 
revelar, escanear e mandar. Ou mandar direto por ônibus, entende? [...] o digital já é 
diferente, eu trabalho perto do jornal, eu trabalho com um veículo, com mais de um 
cartão. Se eu precisar eu mando e os cara já vão descarregando aquele cartão. [...] é 
totalmente diferente. 
 

Charles fala do ônibus, referindo-se a uma história pitoresca, mas não incomum nos 

tempos em que trabalhou em Rio Grande. Ele contou durante nossa conversa que em 

determinada ocasião, foi obrigado a pedir que o motorista do ônibus que fazia a linha 

intermunicipal até Porto Alegre entregasse em mãos o filme que ele não conseguiu “escanear” 

e transmitir pela internet. Por mais que soe estranho, este acontecimento nos faz refletir sobre 

as profundas mudanças que a tecnologia digital vem promovendo nos últimos anos. Em uma 

bibliografia básica em qualquer curso de Jornalismo, o livro “Teorias do Jornalismo - porque 

as notícias são como são”, Nelson Traquina, apesar de não ter dedicado um capítulo em 

específico para o fotojornalismo, conclui que: “Um conhecimento histórico do jornalismo 

ensina que, do tambor aos satélites, esta atividade foi sempre profundamente transformada 

pelas  inovações tecnológicas” (TRAQUINA, 2004, p. 210) 

Retornando à questão do tempo, questionamos a Editora-Chefe sobre a influência que 

o digital exerce sobre o deadline. Andreia Fontana responde: 

Tem, porque, se eu tivesse que fazer uma foto de filme, eu teria que computar o 
tempo de revelação e o tempo de reprodução da imagem, e de “escaneamento”. São 
três processos que não existem mais. Se chega aqui com a foto, eu posso estar em 5 
minutos com ela na página [...]  

 
Andreia conclui de forma lacônica falando que: “Agora, até com a tecnologia 3G11, 

eles tem que estar enviando”. Este é um ponto forte e que esteve presente na fala de todos os 

                                                 
11 Tecnologias 3G caracterizam-se por alto desempenho, maior capacidade e velocidade, utilização mais racional 
e eficiente do espectro de freqüências.  
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entrevistados. Hoje, os fotógrafos do DSM têm que estar sempre pronto para o envio imediato 

do trabalho. As tecnologias disponíveis na telefonia móvel (3G), e mesmo a disseminação do 

acesso à internet, causaram um aprimoramento na rotina do fotojornalista que, talvez, não 

acontecesse desde o advento da telefoto usada pelos correspondentes de guerra. Ao contrário 

daqueles equipamentos que eram grandes e pesados, a palavra de ordem de nossos dias é 

portabilidade. Vamos reforçar este ponto com o rico depoimento de Charles Guerra. Aqui 

percebemos os argumentos contundentes de quem está na frente de batalha do fotojornalismo: 

O que eu vou te dizer... A gente ainda trabalha com deadline. Deadline sempre vai 
existir. Tu vai ter deadline pro Diário, pra Zero Hora [...] Na verdade a gente 
trabalha na região pra um jornal, mas a gente trabalha pra todo um grupo! Então 
dependendo da pauta, se tu trabalha pro Diário e pra Zero Hora, tu vai ter um 
deadline menor, isso é o quê? É a minha foto chegar mais cedo do que se eu tivesse 
fazendo só pro Diário [...] Aconteceu do MST invadir uma fazenda [...] estou indo às 
dez da manhã e vou ter que mandar a foto de lá. Eu vou fazer alguma “coisa”, vou 
conectar a máquina no notebook e vou mandar de lá... ou seja, vou estar sempre 
trabalhando com aquela situação – faço alguma coisa, mando alguma coisa. Com o 
filme não tinha isso, tu fazia, fazia, fazia e depois mandava. Mas tinha um momento 
que eu dizia pra mim – olha... Chega! Azar! [...] Era bem cruel esse negócio com o 
filme, às vezes tu sabia que tinha mais coisa pra ver, mas... [...] Mas não interessa, tu 
tem que mandar o que tu fez no dia. Se fosse com filme, o dia acabava pra ti às três 
horas da tarde. No digital, pro Diário de Santa Maria, oito da noite. 

 

Charles complementa: 

Dependendo do que aconteceu, se aconteceu uma coisa “grave” tipo: – Caiu um 
avião da TAM em Santa Maria com 180 [...] a Zero vai te dizer assim – manda uma 
foto pra gente dar na capa da edição e vai fazendo... pra tu “dar” na 1° edição, se o 
avião caiu às quatro da tarde, tu faz a primeira foto, arranja qualquer canto pra 
mandar e manda. Foi o que aconteceu com o ônibus do Brasil de Pelotas. O jornal, 
na verdade ele não pára. A edição foi publicada, mas as notícias estão sempre 
correndo. Tem que estar sempre registrando, o que muda é a velocidade com que ela 
chega ao leitor. Hoje tu fez a foto e o jornal já rodou, tu manda igual [...] Se 
acontecer uma coisa do tipo: “mataram o Schirmer” – eu tenho que mandar essa foto 
“ontem”, porque o on-line vai “dar”, amanhã sai mais apurado, mas o on-line vai 
“dar”: Olha ali! O Schirmer morreu! Então, o digital, cada vez mais, ele te cobra o 
imediatismo da notícia [...] Hoje em estádios de futebol as câmaras têm um 
transmissor. [...] elas estão descarregando direto no notebook e tem alguém já 
mandando. Tu não pára o teu processo fotográfico para enviar, tem alguém para 
enviar pra ti.  

 

 Fernando Ramos traça outras considerações importantes com relação ao fator de maior 

constância quando falamos de rotinas produtivas: o tempo. 

O jornal não consegue acompanhar as outras mídias. Ele já é um processo 
demorado, que vai sair amanhã... Aí tu tem TV, tem internet. Hoje qualquer leitor 
publica na internet e fura jornal, fura tudo. Isso exige cada vez mais dos jornais. A 
foto de hoje, amanhã já é velha. O digital é isso. É a rapidez, que fez com que o 
jornal não dê mais espaço pro filme. 

 
Ramos, em outro momento da conversa, dá um depoimento interessante, e que vem 

colaborar, dizendo: “Um caso típico da foto digital, foi quando o LULA assumiu no primeiro 
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mandato. Eu estava assistindo a TV ao vivo, e em cima com o computador aberto no site. 

Quando eu baixei o olho a foto já estava no site... Quase ao vivo!”  

Luiz Roese, quando perguntado sobre a competitividade do mercado e se ele consegue 

ver o jornal trabalhando ainda com filme, ele responde: 

Não. Não por causa do ritmo de produção. Não por causa das nossas rotinas de 
produção. Hoje eu não imagino usando filme. [...] A gente depende muito do tempo 
e o digital acabou nos dando essa agilidade e nos permitindo fazer um trabalho mais 
tranqüilo, digamos assim... 
 

Temos aqui, em uma resposta bastante sintética, o elemento central da observação de 

Traquina em relação ao resultado que o impacto tecnológico causa na imprensa, no que ele 

chamou de “obsessão pelos fatos”, a crescente pressão na “hora-de-fechamento” e a 

valorização do imediatismo na cultura jornalística. 

Para ilustrar as constatações feitas até aqui, vejamos o relato de uma história, que 

coincidentemente foi contada por dois dos entrevistados. Este relato exemplifica o grande 

sintoma do fotojornalismo moderno que vínhamos discutindo, a instantaneidade. O fato 

aconteceu durante o evento de moda Monet Fashion Mix. Começamos com a descrição de 

Fernando Ramos que estava na redação esperando o material do fotógrafo Lauro Alves para 

fechar a edição, e em seguida passamos ao relato do próprio fotógrafo. Fernando Ramos conta 

que: 

 A celebridade não chegava. Era oito e meia [noite], o jornal fechava às nove horas. 
Sei que dez para as nove, o fotógrafo mandou a foto por celular. Fez as fotos pra 
cobertura do dia seguinte, mas ele fez a foto e mandou por e-mail para o jornal. Que 
só estava esperando essa foto para fechar a página. Então essa é a vantagem - é o 
tempo de o e-mail chegar aqui coma foto e baixar para a página. Isso criou uma 
pressão pra gente. Pra fotografia do jornal. Uma tensão. Tu sabe que pode esperar 
até o último minuto. Se a foto chegou 15 minutos antes, com o filme... já seria 
abortado. [...] não vai dar mais. [...] Fica até o ultimo momento essa pressão em cima 
do fotógrafo. Em cima do editor, do repórter da página. Do editor do jornal que tem 
um horário para fechar o jornal. Fica essa ansiedade no ar. Mas acho que é uma 
ansiedade boa. Tu vai ter o prazer de botar aquela foto no jornal e no outro dia:  Bá! 
Conseguimos! 

Lauro Alves: 

[...] Por exemplo – o Monet Fashion Mix. O deadline do fluxo daquela editoria 
fechava às 8:30. [...] Sabe desfile como é que é... os “cara” são meio “estrelão”, se 
arrastam pra começar. [...] E eles [redação] atrasaram 5 minutos o deadline da 
página. E começaram a me ligar. O telefone não parava de tremer. “tô atrasado... tô 
atrasado... tô atrasado...”. quando tocou a música, ele entrou. Eu fiz a foto com o 
celular do jornal. Fiz com o celular, que é pra isso mesmo que compraram, [...] todos 
os fotógrafos têm. Liguei e eles disseram: “olha já está na página”. Isso, o quê? Nem 
5 segundos. [...] Imagina essa situação com filme? [...]  

 
Nesse ponto o entrevistado faz um pequeno exercício de imaginação: 
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Vamos supor que fosse um dia daqueles: 8:30 fechasse. Eu cheguei com um filme 
400 (ISO) porque eu fui direto de uma outra pauta. Um filme duro, ou seja, teria que 
ter um tripé ou me escorar em alguma coisa pra fotografar. Isso implica depois lá no 
tratamento... Fotografei e vim correndo. Não pro jornal, to indo lá pra reveladora. Aí 
cheguei lá, cortei o filme e tem que esperar. Tem mais alguém na fila! Já foi 15 
minutos, e o jornal já ta fechando... 
 
Entrevistador: Nessa idéia tu deve ter feito uma ou duas fotos e saiu 
correndo? 
 
Isso, isso. Com tempo tu faz uma só. Tu faz e “pã” Deu! Tchau! Vem embora. Se tu 
tem um fotômetro bom, uma câmera confiável, tu faz uma e vem embora. Já teve 
épocas em que tu tinha uma câmera “meia-boca”. Tu fazia uma [foto] com o 
fotograma um pouquinho mais claro, uma normal, e uma mais escuro. Porque tu não 
tinha certeza... Isso se tinha fotômetro... eu aprendi com câmera que não tinha 
fotômetro. [...] então meu fotômetro era na mão, na cabeça.  [...] Isso já foi 15 
minutos só de ir de carro naquele horário de pico. Depois que estivesse lá, mais uns 
15 minutos pra vir pra cá... bá! tá “loco”.  Um atraso 1:45 horas no mínimo. Pra essa 
foto que não demorou um minuto pra vir. [...] Nesse caso o digital veio a melhorar. 
Tá certo que se tu for pensar economicamente, profissionalmente, sabe, muita gente 
foi mandada embora. Com a evolução, tu precisa de menos pessoal. Pessoas muito 
competentes [...]. Ampliadores bons foram mandados embora. Uns que são meio 
“cabeçudos” que não quiseram evoluir para o equipamento digital. [...]. 
 

 

Aqui Lauro transita entre dois conceitos importantes para esta análise. O primeiro, já 

comentado, o caso da instantaneidade, e o outro dá parâmetros para o que é o enfrentamento 

técnico do profissional para com seu instrumento. O aprendizado da técnica fotográfica que 

molda o olhar e transfere para a imagem o sucesso ou insucesso da capacidade, quase 

artesanal, que o fotografo tem de se relacionar com a técnica. Coisa que fotografia digital, por 

motivos evidentes, tende a suprimir.  

Vejamos o que Luiz Roese aponta como as principais vantagens do digital na 

fotografia: 

Eu acho que a principal mudança foi no tempo. No tempo que a gente ganha pra 
fazer outras coisas [...] tu tem uma tranqüilidade maior pra visualizar, porque foto, é 
fundamental num jornal. E o nosso jornal ainda tem uma política de “não tem página 
sem uma imagem” [...] não existe uma página só com texto. Se não tem uma foto a 
gente tenta uma ilustração. Mas não existe pagina sem uma imagem. [...] Deu uma 
tranqüilidade, porque a gente pode ver antes o que tu tem de imagem pra decidir o 
desenho da página. [...] também permitiu  a participação de mais pessoas colocando 
imagem no jornal. A gente não tem como estar em todos os lugares. A gente é um 
jornal regional que cobre 36 cidades. Então, se não tivesse a foto digital, nosso 
trabalho de cobrir 35 cidades além de Santa Maria, ia ser, quase impossível tu 
apresentar uma imagem dessas cidades. Porque, se o cara fizesse um filme lá em  
Santiago [RS], teria que revelar o filme e mandar pelo ônibus...  

 

Outro efeito da disseminação da tecnologia digital na fotografia, e com o barateamento 

crescente deste tipo de tecnologia, é a notável profusão de pessoas que carregam suas próprias 

câmaras, e conseqüentemente passam ter a possibilidade de participar mais do jornalismo. A 
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participação do leitor é uma prática que os periódicos já conhecem e incentivam. Por outro 

lado, a informação advinda de um canal não especializado, ou melhor, de pessoas que não 

tenham claros os critérios de noticiabilidade, ou que por falta de escrúpulos queiram usar a 

mídia em benefício próprio, ameaçam o veículo a incorrer em graves erros. Outro problema é 

a adulteração da informação, principalmente a manipulação digital de imagens que os 

softwares de edição permitem. A Editora-Chefe Andreia Fontana introduz esta discussão: 

[...] a participação dos leitores, justamente por causa da tecnologia, cresceu muito, 
muito, nos últimos tempos. Antes pouca gente ligava pro jornal, tu tinha que ir no 
orelhão ou ligar de casa. De casa, já era raro quem tivesse telefone. Eram poucas 
pessoas, porque levava anos pra conseguir. A linha era caríssima. Aquela novela da 
CRT... Então, as pessoas ligavam se tinham algo muito, muito, muito valioso. Hoje 
as pessoas ligam o tempo todo, por qualquer motivo. Seja um buraco pequeno, 
médio ou grande, as pessoas ligam pro jornal, e fazem fotos também desses buracos 
e mandam pra gente. Se a foto é manipulada [...] não é muito difícil de perceber. 
Porque quem trabalha com fotografia, com tratamento de imagem, rapidamente 
consegue, às vezes não te dizer 100% “essa foto foi manipulada”, mas “existe risco 
dessa foto ser manipulada” então a gente já descarta. E o que a gente ta fazendo? No 
começo, com a explosão da participação dos leitores, a gente colocava tudo que os 
leitores mandavam [...] Hoje em dia a gente ta procurando, cada vez mais, qualificar 
a participação do leitor [...]. Dá trabalho, a gente tem que explicar para os leitores 
porque isso e não aquilo [...] 

 

Ela aprofunda a discussão: 

Leitor não é jornalista, primeiro de tudo [...] Já aconteceu com o próprio Roese, um 
leitor mandou pra ele uma foto do Cine Independência, todo ele pronto na frente, 
mas com a parte de trás inacabada, dizendo que ele tinha reclamado várias vezes... 
[...], sendo que [...] quando a gente publicou a foto, o pessoal da construtora que tava 
reformando o Independência disse que aquilo foi antes de finalizarem a obra. Os 
leitores não têm os critérios jornalísticos, talvez não tenham. Não que essa seja uma 
pessoa anti-ética, mas talvez não tenham os princípios éticos que a gente tem, a 
confiança que a gente conquistou com a população [...] A gente quer muito que os 
leitores participem mas sempre tem que ter uma apuração jornalística [...] Porque eu 
vou cobrar do jornalista que publicou, porque ele publicou, o quanto ele checou... 
[...] A gente já tem processos contra o jornal de fotos mandadas por leitores [...], 

 

Foi objeto do trabalho de conclusão de curso do editor Fernando Ramos, a questão da 

fotografia digital e a manipulação de imagens. Ele comenta que nove anos atrás, a 

participação com o envio de imagens por leitores não alcançava o volume que se percebe 

hoje, mas já era uma preocupação que hoje só agravou-se.  Sobre isso ele comenta: 

Eu me lembro que os editores estavam bem preocupados. E eu continuo preocupado 
também com as fotos que chegam da rua. Checar se essa foto não foi manipulada, 
não foi montada. A gente tem um processo na CTI, onde o pessoal tem condições de 
ver se as fotos sofreram alguma manipulação. [...] toda vez que chega foto de leitor, 
ainda mais se é crime ou acidente, a gente tem cuidado redobrado pra não “passar 
batido”. 

 

O CTI, não faz nada mais do que a manipulação das imagens, mas em outro sentido. 

Conforme Ramos: “No jornal a gente clareia, tira uma saturação. Claro, nesse sentido é uma 
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manipulação. Mas nunca tirar o conteúdo da foto... [...] é o mesmo tratamento que se dava 

num filme.” O técnico de tratamento de imagens, Fernando Bastos, amplia dizendo 

pontualmente o trabalho que executa na CTI: “Diretamente trabalhando com photoshop12. [...] 

Tem que seguir um padrão para preparar a foto para impressão digital em jornal. Todas as 

fotos são preparadas para impressão em CMYK13. Tem algumas preferências ali. A setagem14 

correta da foto a correção da pele.” 

Para o editor Luiz Roese, a foto por não fotógrafos pode chegar por outras vias, o que 

amplifica a constatação da dimensão que a tecnologia digital toma. Ele explica melhor: 

São dois casos. Acontece de pessoas enviarem fotos pra gente. O que nos faz usar ou 
não aquela imagem na edição é a informação dela. [...] pode ser, às vezes, um 
flagrante... flagrante de um crime, de uma ação policial, de um acidente. Ele carrega 
uma informação que tem valor pelo próprio imediatismo. Da instantaneidade. [...] 
E têm casos também de profissionais do jornal, repórteres, editores, enfim, que têm 
suas câmeras, [...] mas que em algum momento eles flagram alguma situação na rua 
que foi parar nas páginas do jornal. Ou , por ele estarem numa pauta sem fotógrafo. 
[...] eu por exemplo, eu já botei acidente na capa, ação policial... [...] O que tem 
acontecido também, uma situação onde não é necessária uma pura estética, uma foto 
sensacional, por exemplo, uma pauta onde o cara precise só fazer uma enquete. 
Entrevistar trinta pessoas e pegar a opinião delas. Tu só precisa do “boneco”. Nesse 
caso o que a gente tem feito? A gente dá um celular, o N95 da NOKIA. [...] porque 
não é necessário o envolvimento de um fotógrafo.  

 
Finalmente, passaremos a apresentação do que é um dos pontos fulcrais do que 

extraímos das várias horas de entrevistas. Um entendimento mais sutil do que são as 
implicações da fotografia digital para um fotógrafo, a relação de aprendizado que o filme 
proporcionou, os impactos das novas técnicas e as questões dos enfrentamentos dos novos 
fotojornalistas ganham vulto neste trecho final. Veremos que as qualidade que o mestre 
Cartier-Bresson identificou na conduta do fotógrafo (p. 25)   estarão refletidas na vivência dos 
profissionais do Diário. Retornamos ao ponto de partida desta análise, mas por tratar-se de 
tema preenchido por forte subjetividade, deixaremos na voz dos entrevistados a condução dos 
argumentos. 

 
 
Luiz Roese: 

Eu acho que o fotografo pensava mais na foto antes. Acho eu ele elaborava mais e 
no fim das contas eu acho que o trabalho ficava um pouquinho melhor. Mas pra o 
leitor do jornal isso não tem uma grande diferença [...] No trabalho diário, eu acho 
que, como há mais possibilidades... eu acho que o leitor saiu ganhando. Eu , 
enquanto crítico, editor. Talvez eu tenha sentido uma perda de qualidade geral. 
Porque estava acostumado com um certo tipo de estética. Até tu vê mais 
profundidade de campo, tu vê mais textura. Que perde um pouco na digital. Mas em 
compensação os fotógrafos ganharam mais possibilidades. Ele faz 300 fotos e 10 
vão sair boas!! Eu acho que pro leitor até houve ganho, porque aumentaram as 
possibilidade. Outras cenas, outros ângulos. Mas esteticamente houve uma perda. 

 

                                                 
12 O programa de computador para edição de imagens produzido pela ADOBE, é líder de mercado. 
13 CMYK é a abreviatura do sistema de cores formado por Ciano (Cyan), Magenta (Magenta), Amarelo 
(Yellow) e Preto (black). A letra K no final significa Key pois o preto é obtido com as três primeiras cores, 
CMY. 
14 Apropriação de settings.  do inglês: configurações. 
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 Fernando Ramos: 

O fotógrafo que ta iniciando perde um pouco. O fotografo novo, ele perdeu o 
momento. Ele fica disparando várias vezes e num momento ele vai pegar a 
informação. É como ter um revólver e uma metralhadora. Se tu tens uma bala só, tu 
vais escolher o momento pra dar o tiro. [...] o fotógrafo participava e elegia os 
momentos na rua, e hoje o fotógrafo traz pra gente eleger aqui os momentos, [...] ele 
perde um pouco a sua participação na pauta. [...] Acho que o jornal não perde. Perde 
o profissional. Eu não sei, se em outra ocasião, em um momento com pouco material 
se ele vai ter condições de eleger o momento da foto, sabe... [...] Quando ele tá na 
rua, na passeata, uma manifestação, um protesto. Ele vai fotografar todas as 
possibilidades e ele perde aquele poder de síntese. 

 

 E mais, 

Eu acho que quem está aprendendo fotografia, se puder aprender com a máquina de 
filme, vai ganhar. O fotógrafo tem  que estar atento. Porque o digital não tem muito 
poder de seleção. Como ele pode fazer mais, o fotografo perde um pouco sua 
capacidade de interpretar uma cena [...] isso é um grande ponto pra mim. 
Comparando, ou, mal comparando, é como uma pessoa que faz cálculo de cabeça e 
quem usa a calculadora. 

 

 Andreia Fontana: 

Ainda é preciso ser um bom fotografo, sabe. Ainda faz muita diferença ter um bom 
fotografo, um fotografo profissional, talentoso, faz muita diferença. Não basta ter o 
melhor equipamento digital, a gente percebe a diferença do trabalho de cada um dos 
fotógrafos. [...] e tudo depende da mistura do talento, do empenho e das qualidades 
técnicas do profissional. Não é qualquer um que pode fazer fotojornalismo. 

 

 Charles Guerra: 

Acho que o digital... a questão da revelação, o imediatismo, [...] tu não pode errar, e 
ela te diz se tu errou ou não. tu tem a chance de fazer de novo... Pra mim foi muito 
pouco, de perder alguma coisa, muito difícil. O filme te dá uma base melhor[...] 
como eu vou te comparar... eu vejo assim... quem trabalhou com filme e passou a 
trabalhar com digital, com certeza tem um algo a mais. Eu não estou discriminando 
quem é  fotografo de máquina digital, mas é uma outra época, sabe, é um outro 
momento. São “n” coisas... é que nem tu olhar lá o Cartier-Bresson, que tinha só 
uma 50mm e o cara fazia aquelas fotos... é o momento de tu: ou um passo pra frente 
ou um passo pra trás e é a hora de tu apertar. 

 

Terminamos com o eloqüente depoimento de Lauro Alves: 

Com o filme a qualidade de imagem é muito superior. Sabe? A textura é diferente a 
fidelidade de cor é diferente. Com certeza é melhor. Até depois num trabalho final, 
se tu for pegar uma foto de filme e depois uma foto digital, e no papel jornal, a 
diferença é gritante. [...] Uma pessoa leiga não vai notar os detalhes. Até nota, mas 
não sabe o que é. “Ah! tá diferente essa foto...”. é a qualidade fotográfica do filme. 
Que é uma película fabricada pra ser tingida com cor, com luz. [...] É uma película 
que é sensível a luz, com todas as suas propriedade químicas, enfim. E já no 
eletrônico, é um CCD que calcula a quantidade de luz, é tudo calculado. São picos 
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elétricos, então é diferente. A textura é diferente. Ta certo que hoje a tecnologia te 
oferece um “montão” de facilidades... e como tu trabalhar “posterior” isso. Mas no 
jornalismo isso não pode ser ocupado, por exemplo, [...] tu não usa tratamento do 
jeito que eles querem que use, pra se aproximar um pouco do filme. [...] tu pode 
clarear uma pele, ou, padronizar as cores de pele pra que ela não se estrague no 
jornal, na hora de imprimir. [...] Tem fotos que na hora em que tu vai fazer, por 
exemplo, o tom de claro e escuro. Tu consegue fazer uma foto com filme, em que 
ele note onde é sombra, onde não é sombra. [...] Tu não consegue deixar do jeito que 
tu está vendo. Com filme não. Se tu está vendo daquele jeito tu vai conseguir 
fotografar. [...] Como eu tenho essa característica experimental a gente já fez isso – 
baixar bem a velocidade, colocar um papel, fotografar e tirar. Aí tu fazer mais uma 
cortina com papel na frente ou com tua mão. Tipo foto de cinema. [...] Ou tu 
fotografa as cadeiras ou tu fotografa o telão. Com filme tu conseguiria. Teu olho ta 
vendo os dois ao mesmo tempo e tu consegue. Por que tu não faz isso com o digital? 
Porque são picos eletrônicos diferentes, ele vai dar cor naquilo e anular os debaixo. 
É uma coisa equacional burra, é zero e um, o código binário. [...] então tu vai ter que 
colocar a mão “ali”, fotografar “aqui” e depois tirar pra pegar um quadro lá em cima. 
[...] Hoje tu fala isso pra um cara e vai ser difícil até de ele entender... “por que tu 
vai fazer outra cortina? por que tu vai dar outro tempo dentro do tempo? [...] Hoje tu 
compra uma câmera digital e está escrito ali quantas aberturas e quantos 
fechamentos do diafragma ela tem de vida. Como tu iria com um equipamento 
desses pra guerra? Como eu vou pra um front de guerra sabendo que daqui a pouco 
eu vou ter que botar fora [...] Os equipamentos de filme eram muito mais rústicos, 
hoje o equipamento digital é muito mais sensível, até porque tem mecanismos de 
precisão lá dentro. Corta uma fibra ou bate ela e trinca o CCD – “já era!”- Tu tá sem 
câmera! A de filme não. Era uma câmera que tu apertava um botão, abria e fechava 
um buraco, falando grotescamente, o resto quem fazia era o dono da câmera e o 
filme. [...] tu tinha mais opções numa hora de risco. A gente já ficou sem 
equipamento – faltou pilha, “deu”!. O filme não, tu mete o dedo e vai embora, é 
mecânico... [...] Tem essas delicadezas do digital, que enfim, é o futuro... O futuro 
do [foto]jornalismo é estar atento a comprar mais baterias, ter preocupação de achar 
uma tomada perto, te preocupar com o sinal de telefone. 

 

 Transcorrido todo o processo de entrevistas, que ao todo completaram mais de cinco 

horas de gravação, transcrevemos aqui os principais fragmentos, que denotam a percepção 

geral do Diário de Santa Maria sobre o que é, e como se dão as alterações da rotina de 

trabalho dentro da editoria de foto com o advento da fotografia digital. Como vimos na 

pesquisa bibliográfica, e cabe ressaltar aqui, escassa; os avanços tecnológicos na fotografia 

impulsionam novas maneiras do fazer profissional. O fotojornalismo, por sua vez, encontra 

novas possibilidades, e um upgrade na capacidade de produção, para usar um termo 

recorrente na era da computação.  

 A progressão fantástica que o mundo da informática vê, é impar na história das 

sociedades. Novos aparelhos, novas interconexões, brotam no mercado de um dia para o 

outro. E as pessoas estão ávidas para manuseá-las. No campo profissional, exigem-se 

habilidades multitarefa, usando outro termo da computação. Neste contexto nos perguntamos: 

Quais serão as fronteiras que iremos alcançar neste novo território do jornalismo e, 

especialmente do fotojornalismo? Só o tempo irá revelar. Mas por enquanto, como bem disse 

Lauro Alves, a preocupação é ter uma bateria extra e um bom sinal de telefone. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O digital apresenta-se para o jornalismo como uma realidade inexorável.  Por um lado, 

no sentido mais brando da palavra, construtivo e amplificador. Abrindo possibilidades, 

trazendo agilidade na construção da matéria, colaborando com a fluidez da informação. Mas 

por outro lado, como a percepção implacável do fato de que o trabalho jornalístico exige cada 

vez mais do profissional em produtividade e atualização. Vimos que o fotojornalista está 

imbuído de uma tarefa que a cada dia tem um prazo menor para ser concluída. Partindo do 

caso do Diário de Santa Maria, tratado neste trabalho, e mesmo com o risco da generalização, 

podemos perceber que a concorrência e a luta entre as diversas mídias pelo “furo” jornalístico 

está sendo elevada exponencialmente com a possibilidade da instantaneidade que a imagem 

digital oferece.  

O problema da reprodutibilidade que Benjamim identificava na fotografia, é agora 

mergulhado em um universo multifacetado pelas diversas formas de apresentação. Das 

grandes telas da Web aos pequenos visores dos aparelhos celulares ou nas consagradas 

paginas de jornais, revistas e ondas de TV, a informação imagética assume a responsabilidade 

de dar conta dos acontecimentos do mundo. Quando Roese afirma que não há página sem 

imagem ele reduz a uma sentença a verdade indubitável de que vivemos em uma sociedade 

com forte apelo visual onde a fotografia se eleva. É pois, na fala dos nossos entrevistados que 

identificamos a urgência em se manter uma produção de imagens que vá sustentar a 

voracidade do leitor. Produção a qual, uma decorrência da tecnologia, ou um chamamento do 

mercado consumidor, fica como uma pergunta em aberto. Mas o que se apresenta é o simples 

fato de que a máquina de informação não pode parar, e a fotografia digital, assim como outras 

tecnologias disseminadas nas últimas décadas, parecem ser as engrenagens que permitem essa 

máquina manter-se em alta rotação, e dialeticamente, fazem-na aumentar sua própria 

velocidade. 

 Neste caminho de diálogos com a fotografia digital e o fotojornalismo, propomos uma 

reflexão que diz respeito à técnica de manipulação do aparato fotográfico. A tecnologia de 

foto digital desconstrói, de certa forma, décadas de aprimoramento da técnica de fotografar, 

revelar, ampliar. A hipótese é que agora temos duas fronteiras paradigmáticas: a capacidade 

de armazenamento e a possibilidade da retomada instantânea. A primeira implica em um novo 

comportamento diante da restrição material. O arquivo é econômico, e como resultado o 

fotógrafo está livre para experimentar, tomar outras imagens, ampliar o seu arquivo. Mas por 

outro lado isso nos faz perguntar: Pode haver aí uma perda de informação, de objetividade? 
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Contudo a facilidade de rever o resultado do trabalho, ao tempo em que é executado, 

abre novas perspectivas e um novo modus operandi.  A capacidade da retomada e a reflexão 

no instante em que se fotografa, ao retornar a vista à câmara, ao monitor acoplado que estas 

máquinas dispõem, implica na pré-edição do material informativo. Concomitante a este ato, 

poderíamos inferir, que o “novo” fotógrafo fica desobrigado, por assim dizer, em aprimorar 

seu senso de percepção de antecipação. Para a fotografia tomada com um filme sensível, que 

revelaria seu conteúdo só depois de sofrer um longo processamento, é indiscutível o fato de 

que o operador há de estar mais atento ao operacional. O filme exercita em mim a 

possibilidade de ter a percepção antecipada, como disse Charles Guerra.  

Num aforismo intuitivo podemos dizer que a fotografia com filme exige muito mais 

do fotógrafo. O desenvolvimento desta percepção, como resultado, confere à fotografia o que 

Barthes (1984) chamou de punctum, essa marca sensível que a imagem carrega. Que nos 

punge. O momento em que todos os elementos internos e externos ao fotógrafo se condensam 

e se transferem para a foto, resultando um momento único e memorável. Aquilo que 

transforma o que poderiam ser meras imagens em grandes fotografias. As grandes fotografias 

que contam a história da humanidade e a história do fotojornalismo. 

Havemos de ressaltar, que, mesmo de forma pontual já que se trata de um estudo de 

caso, mas nem por isso irrelevante, extraímos de nossas entrevistas conceitos importantes. Um 

deles é a afirmação de que não basta ter nas mãos a vantagem da tecnologia, o fotojornalista 

tem que dominar a linguagem visual e combiná-la com a informação. E se para tanto o 

aprendizado tenha de ser cuidadoso e demorado. E se para isso o fotografo tenha que começar 

na clássica escola da fotografia analógica, como diria o Editor de Foto do Diário de Santa 

Maria; tão melhor. Em contrapartida, a fotografia digital, como já dissemos, agiliza todo o 

processo. A facilidade de composição e comparação dos resultados, sensores de focagem 

automática cada vez mais precisos, sensores de estabilização de imagem, controles de 

resolução digital e programas de balanço de cores fazem parte deste novo universo. A rapidez 

no acesso e uso da imagem estende-se por todos os meios que se utilizam da fotografia. E 

tudo isso causa uma nova percepção do que é trabalhar com fotografia, e tudo isso, implica 

em novas rotinas produtivas. 
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ANEXO A 

 
Modelo para entrevistas 
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ANEXO B 
 

“Carfoto” 
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ANEXO C 
 

CD-ROM contendo as entrevistas em áudio (.MP3) como segue: 
 

Faixa 01 – Lauro Alves 
Faixa 02 – Charles Guerra 
Faixa 03 – Luiz Roese 
Faixa 04 – Fernando Ramos 
Faixa 05 – Fernando Bastos 
Faixa 06 – Andreia Fontana 


