5.2 - A PRESENÇA DA FOTOGRAFIA
A descoberta da gravação através da luz por Nicéphore Niepce, foi inicialmente denominada de
heliografia e posteriormente como fotografia Essa descoberta, aperfeiçoada mais tarde por
Daguerre e outros seguidores – daria grande impulso para a gravação de imagens para impressão.

DAGUERREÓTIPO
Aparelho fotográfico
primitivo inventado
por Daguerre

(...) a fotografia somente se tornou realidade quando, (...) (em 1835), os franceses Joseph Nicephore Niepce e Luis
Mandé Daguerre, baseados no princípio de que a prata dissolvida em matérias orgânicas enegrecia-se pela ação dos
ácidos, aplicaram estes conhecimentos à câmara escura, inventando um sistema de gravar imagens em uma placa
preparada com iodo e prata mercurial, que recebeu o nome de “daguerreótipo”.
Em 1838, William Talbot substituiu as placas metálicas por transparentes, a fim de obter cópias em papel sensibilizado.
(BELTRÃO,1969, p. 401)

DAGUERREÓTIPO
Aparelho fotográfico primitivo,
inventado por Daguerre em 1839.

A fotografia marca praticamente o nascimento do jornal moderno: o jornalista como pessoa da informação nasce com
o fotógrafo (...). Coube ao telégrafo intensificar as informações sintéticas: com ele, o jornal se vê povoado de
informações rápidas que se organizam sem elos causais, sem pontos de vistas fixos, sem uma ordem hierárquica, o que
leva o receptor a penetrar em um continente onde as imagens díspares proporcionam-lhe um fluxo de notícias, um
mosaico de significações. Este mosaico monta um painel do mundo que flagra a descontinuidade e incongruência do
cotidiano no seu próprio acontecer e, por isso mesmo, exige uma imagem corporativa, uma participação inclusiva e
simultânea, capaz de apreender e conectar os resultados dispersos. (SANTOS, 2003, p. 12-13)

Os jornais até o século XIX eram eminentemente opinativos, interessando apenas às elites. Os editores interessados em
implantar um jornalismo informativo anteviram o grande mercado latente de um jornalismo popular e aplicaram as
fórmulas ideais para atrair o interesse do grande público. Isto é, passaram a explorar ao máximo o uso de imagens,
através da ilustração gravada ou da foto desenhada.

Foto experimental de William Talbot
c. 1838

Com o final da Guerra Civil os Estados Unidos tiveram um amplo progresso em todas as áreas, principalmente na área
econômica. A imigração acelerou o aumento da população e a alfabetização atingiu 80 por cento da população. Tudo
isso implicava em maior número de leitores.
O uso da foto na imprensa representaria o testemunho documental do fato acontecido e a ilustração serviria como
complemento da notícia. Era justamente o que os donos dos jornais precisavam para vencer a guerra contra o jornalismo
opinativo, ou seja, a informação ilustrada para o grande público, atuando como persuasão para venda e leitura dos
periódicos
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Assim, a técnica para reproduzir o real através da fotografia já estava
resolvida, porém, persistia a busca para sua reprodução em jornal.
Diversas tentativas foram feitas. Além desta questão, existiam as
discussões sobre o estatuto ou não da fotografia como manifestação
artística. Na época ficou definido que a imagem fotográfica libertava a
arte do compromisso com a transcrição da realidade. Permaneceria
adequada àquilo que é sua essência: a criação imaginária.
Com o avanço das técnicas fotográficas e de maiores possibilidades de
reprodução, a fotografia afastou ainda mais a imagem artesanal para o
campo da expressão artística. Passou a existir uma cisão marcante entre
a foto e as artes plásticas nos campos jornalístico, social, artístico e
comercial.
(...) durante o século XIX existirá todo tipo de discurso e declaração proclamando a “ libertação da arte pela fotografia”.
Esses discursos de fato se baseiam exatamente na mesma concepção de uma separação radical entre a arte, (como)
criação imaginária que abriga sua própria finalidade, e a técnica fotográfica, (como) instrumento fiel de reprodução do
real. A conotação dos valores mudou, mas a lógica permanece a mesma: a fotografia vê-se rapidamente designada
como aquilo que deverá a partir de então se encarregar de todas as funções sociais e utilitárias até aqui exercidas pela
arte pictural, porque é uma técnica muito mais bem adaptada do que a pintura para a reprodução mimética do mundo.
Desse modo, assistiremos à transformação dos antigos (pintores) retratistas oficiais em fotógrafos profissionais, (que
passarão a ser artífices retocadores).
(...) A distribuição portanto é clara: à fotografia, a função documental, a referência, o concreto, o conteúdo; à pintura, a
busca formal, a arte, o imaginário.
Essa bipartição recobre claramente uma posição entre a técnica, por um lado, e a atividade humana, por outro. Nessa
perspectiva, a fotografia seria o resultado objetivo da neutralidade de um aparelho, enquanto a pintura seria o produto
subjetivo da sensibilidade de um artista e de sua habilidade. Quer o pintor queira, quer não, a pintura transita
inevitavelmente por meio de uma individualidade. (...) Ao contrário, a foto, naquilo que faz o próprio surgimento de sua
imagem, opera na ausência do sujeito. Disso se deduziu que a foto não interpreta, não seleciona, não hierarquiza.
(DUBOIS,1998, p. 30-34)

André Bazin, em “Ontologia da imagem fotográfica”, comenta: “A originalidade da fotografia com relação à pintura reside
em sua objetividade essencial. Também, o grupo de lentes que constitui o olho fotográfico que substitui o olho humano
chama-se precisamente “objetiva”. Pela primeira vez, entre o objeto inicial e sua representação, nada se interpõe além de
um outro objeto. (DUBOIS, apud BAZIN, 1998, p. 34-35)
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Fotogravura

Após o invento do daguerreótipo, em 1839, os
artistas gravadores utilizaram a fotografia como
modelo de suas gravações, ou seja, a imagem
fotográfica era copiada à mão e sempre que
necessário era acrescida ou subtraída de
detalhes da foto original.

Gravuras baseadas em fotografias

O filão do jornalismo ilustrado, europeu e norte-americano, foi
bem aproveitado pelas revistas. Pois, devido à sua periodicidade
(semanal ou mensal), tinham mais tempo que os jornais diários
para prepararem as matrizes em chapas
de madeira ou metal. De acordo com a
complexidade do desenho demoravam
vários dias para serem gravadas.
Gravuras baseadas em fotografias

De acordo com a conveniência, a própria
fotografia, ao ser utilizada pelo jornalismo,
sofria a intervenção do profissional
copiador.
Até a descoberta do negativo, que
possibilitaria a confecção do clichê, a
fotografia teve que esperar cerca de 40
anos para ser reproduzida fielmente num
jornal. Fato que ocorreu em 1880.
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Fotolitografia
Entre 1856 e 1857 o francês Louis-Alphonse Poitevin foi responsável pelo desenvolvimento da
primeira experiência de um processo fotomecânico – a fotolitografia. Este processo marca o início
de sucessivos desenvolvimentos. A técnica possibilitou a implantação dos processos de
reprodução fotomecânica na imprensa periódica em maior escala. E cujos progressos não cessaram
até os dias atuais.
(...) a aplicação dos princípios da fotografia à litografia, a partir das pesquisas do francês Louis-Alphonse Poitevin,
resultou no desenvolvimento da fotolitografia, por ele explorada comercialmente em seu ateliê, instalado em 1855.
Incapaz de torná-lo um empreendimento rentável, vendeu sua patente em outubro de 1857 ao impressor e litógrafo
Joseph-Rose Lemercier, discípulo de Alois Senefelder, que viabilizou-a em sua Imprimerie Lemercier, de Paris.
(...)
Ainda com relação à fotolitografia, vale esclarecer que este processo não conseguiu jamais, no século XIX, atender às
demandas por reprodução fotomecânica de uma indústria gráfica de tiragens crescentes e prazos decrescentes, na qual
a impressão era tipográfica e, portanto, a ela deveriam se subordinar os processos fotomecânicos – (...) Apenas no
século XX, com o pleno desenvolvimento da denominada litografia offset, é que ocorrerá a “migração tecnológica
digamos assim, da composição tipográfica para os processos de impressão litográficos – isto, graças, mais uma vez, à
fotografia e, mais especificamente, à fotocomposição de textos”. (ANDRADE, 2004, p. 84)

Vendedor de aves na roça

Litografias de Charpentier sobre
fotografias de Victor Frond - 1859
A cozinha na roça
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Fototipia (clichê)
Fototipia ou autotipia é o
nome comumente dado aos
clichês. O alemão Georg
Meisenbach foi um dos muitos
que pesquisaram as soluções
deste importante processo que
havia sido iniciado com as experiências de
William Fox Talbot com pedaços de gaze,
visando à fragmentação da imagem.

Uma das experiências de Talbot com gaze para
decompor a imagem fotográfica em retículas.
c. 1870

Para efetivar a reprodução de fotos na imprensa, foi
desenvolvida uma série de processos similares entre as
décadas de 1870-1880. No processo de fototipia os tons
contínuos da imagem fotográfica original são reproduzidos
através de uma retícula de vidro, sendo fragmentada em
milhares de pequenos pontos, distribuídos de maneira regular.
Por esse processo gravava-se uma chapa denominada clichê, no qual os pontos, em alto-relevo
corresponderiam às áreas escuras da imagem. Assim os clichês podiam, agora, ser montados
juntamente com os blocos de texto e impressos simultaneamente pelo processo tipográfico.
Este desenvolvimento possibilitou um avanço na imprensa ilustrada, que passou a incorporar,
lenta e gradualmente, as fotografias às suas páginas. É a partir da década de 1890 que este
processo começa a se disseminar.
A atuação da Companhia Meisenbach, fundada em 1882 pelo inventor do processo, foi decisiva para a disseminação
da autotipia. (...) esses meios-tons assinalam o início da fotografia de imprensa e portanto, ao mesmo tempo, do
fotojornalismo. Mais de 40 anos depois da invenção da fotografia, tornou-se possível imprimir fotografias junto com
textos através de um processo direto. No entanto, passaram-se vários anos antes que a técnica fosse utilizada em todo
mundo. O nome autotipia foi dado ao processo pelo próprio Meisenbach. (ANDRADE, 2004, p. 97)
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Litografia = Zincografia = Off-set
Devido ao custo e às outras dificuldades impostas pelas volumosas e pesadas pedras litográficas, foram vários os
experimentos – a começar pelo seu inventor Aloys Senefelder – no sentido de desenvolver alternativas para o processo
litográfico. O zinco foi o material que melhor se prestou ao caso. Mais barato e de mais fácil obtenção, transporte e
manuseio, suportando tiragens compatíveis com as necessidades dos periódicos, sua superfície podia ser tratada de
modo a se tornar áspera ou polida, cumprindo satisfatoriamente as funções da tradicional pedra litográfica. Assim, a
zincografia passou a adotar o mesmo processo da impressão litográfica.
A partir da zincografia a técnica de impressão de imagens evoluiu continuamente, aperfeiçoando-se ao final com a
impressão off-set, denominada à época de fotolitografia off-set. Curioso é notar que ainda hoje, após 130 anos, os
filmes revelados para gravação em chapas de impressão mantêm a denominação de fotolito (foto=luz e lito=pedra).

FONTE: RIBEIRO, s/d, p. 107

Litógrafo entintando a matriz de pedra calcárea.
Neste processo de impressão a pedra foi substituída
posteriormente pela chapa delgada de zinco.
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A Imagem nos Jornais Brasileiros
Como no exterior, na imprensa periódica brasileira também ocorreu uma gradual transição da ilustração gravada para a
fotografia. Não fo imediata a adoção da fotografia nas publicações, por não haver condições técnicas de transferir e
reproduzir mecanicamente a foto nos jornais. Só era possível copiar “fielmente” a foto à mão, realizada por artistas
gravadores copistas.
Abaixo são apresentadas 3 litografias de Ângelo Agostini, demonstrando três diferentes formas de ilustrar baseadas em
fotos ou em testemunhos relatados por terceiros.

1O primeiro processo é uma composição
imaginária utilizando a fotografia como
referência. Esse processo ocorreu com
freqüência em desenhos caricatos

2O segundo processo é o da cópia
integral, com todos os detalhes,
cumprindo função documental.

3O terceiro processo é semelhante à
montagem fotográfica, copiando áreas de
interesse, com intervenções reais ou
imaginárias.
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FONTE: A História da fotorreportagem no Brasil. ANDRADE, 2004, p. 146-147

Desenho publicado na Semana Ilustrada
de 09/07/1865, divulgando evento oficial
ocorrido na praça de Ouro Preto.

Com a gradual participação das fotografias no
espaço do jornal, lentamente foi sendo retirado
do desenho seu caráter de veracidade. Somente
nas primeiras décadas do séc. XX o clichê
reticulado permitiu reproduzir mecanicamente a
fotografia original com todos os seus detalhes,
ocasionando a eliminação por completo do
desenho documental das páginas dos jornais.

Aqui se vê um exemplo da utilização
da fotografia como base
para o desenho litográfico.
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