6.3 - A VERSÃO DAS FOTOS
O jornal é um catalisador de opiniões, um agente da consciência pública. Não é o que cada um pensa e exprime, mas
somatório do que pensa uma expressiva parcela da opinião pública. Daí que a linha editorial do jornal deve imprimir o
mesmo caráter incisivo e convincente com que se exprimiria em um artigo no qual expressasse seu ponto de vista
pessoal. O jornal é como um porta-voz, que amplia o tom das palavras e o sentimento das idéias para que atinja a
comunidade, levando-a a se manifestar e agir.
Os meios impressos procuram atender às necessidades de informação de seu leitor, como agente social de extrema
importância. Nesse sentido temos a narrativa integrada à sociedade, atendendo às suas aspirações, interpretando seus
acontecimentos, orientando suas concepções, privilegiando e destacando determinados fatos... ou escondendo outros.
Porém as notícias jornalísticas correm o risco de não passarem de versões. Podemos buscar o exemplo das pesquisas
históricas que para comprovar determinado acontecimento do passado utiliza a reprodução da página de jornal da
época. Tal procedimento reforça a condição da imprensa como “documento histórico” e “fonte de verdade”. Mas quando
se confrontam páginas de publicações diferentes de mesma data, enfocando os mesmos fatos, é possível verificar que
cada jornal narra a história apresentando versões muitas vezes divergentes.
O mesmo tipo de orientação pode ser feita pelo editor de fotografia, através da escolha de fotos, de cortes e pela
justaposição de imagens que, isoladamente, contariam uma história diferente.
Já nos primórdios da fotografia, os primeiros correspondentes de guerra se tornaram exemplos de como o mesmo fato
(...) pode ser "interpretado" como múltiplas verdades Em 1855, o fotógrafo inglês Roger Fenton capta, na Criméia, em
360 placas de vidro, as imagens de uma guerra suave, guerra piquenique, quase que sorridente. A reportagem era
dirigida de modo a não chocar as famílias dos combatentes. Uma guerra pousada, "subjetiva", autocensurada. (...). (Já)
Em 1861, o fotógrafo norte-americano Matthew B. Brady, caçador da verdade, traz milhares de daguerreótipos da
guerra civil americana. O foco da guerra aqui é bem diferente. (BRIL; MELO, 1987, p. 14)

Encarada como registro visual da verdade, a fotografia foi incorporada, no início do século XX, à atividade jornalística na
condição de “evidência material” do acontecimento relatado pelo texto. A fotografia passava a ser um recurso adicional
destinado a reforçar a “verdade dos fatos”. Exigência básica feita ao texto jornalístico.

140

O semiótico Charles Peirce classifica a fotografia como índice, isto é, um signo indicativo como um traço deixado
por seu objeto, a exemplo da pegada que um pé descalço deixa na areia molhada.
Uma vez associados, a fotografia e o jornalismo passaram a reforçar mutuamente o ideal de objetividade, uma vez que a
foto era oferecida como um certificado visual do texto, incorporando nela a existência da “prova”, na condição de
registro fidedigno da verdade.
Controle Visual da Opinião
Depois da II Guerra Mundial e em face da crescente popularização dos novos veículos audiovisuais de informação,
observamos que passou a ocorrer na política editorial dos jornais a tendência para o jornalismo interpretativo, que não
se limita somente aos aspectos descritivos do fato, mas explora suas causas e repercussões na sociedade.
A edição da notícia é essencialmente objetiva: relata aquilo que sucedeu, está sucedendo ou vai suceder. Para o editor é
necessário apresentar uma outra dimensão, além das do tempo e do espaço que limitam o fato, é necessário apresentar a
dimensão da profundidade. Assim, o enfoque dado pelo editor tanto pode nascer da notícia, como dela transcender, ou
adiantar-se sobre ela, valendo-se de dados subjetivos ou retirando de um fato inferências e conclusões que apresenta
como um roteiro à comunidade.
O texto de um editorial moderno não é apenas opinião. Inclui análise e esclarecimento mesmo que não opine. Expõe e
interpreta o que é obscuro do aparente caos da mistura dos acontecimentos.
Para a fotografia jornalística atribui-se poder documental que advém da percepção de que a imagem fotográfica é uma
espécie de testemunho do objeto fotografado. Até o advento da fotografia as páginas dos jornais eram maciçamente
ilustradas artesanalmente com gravuras de madeira ou metal. A ilustração perdeu gradualmente espaço como mecanismo
de informação ao ser introduzida a veracidade do fato, garantida pelo testemunho da foto.
Num veículo de comunicação em que o aproveitamento do tempo é fator preponderante para o resultado final do
produto, a possibilidade técnica que tem a fotografia de gerar original mais rápido, concorreu para reduzir as ilustrações
artesanais das páginas dos jornais.
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Eadweard Muybridge - 1872

(*)

FIEL e HÍBRIDA são
termos utilizados pelo pesquisador
Joaquim Marçal de Andrade para
designar, respectivamente, aquelas
cópias fotográficas que
eram copiadas em todos os seus
detalhes e aquelas que sofriam
algum tipo de interferência
(de seleção ou de acréscimo).

ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de.
História da fotorreportagem no Brasil.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Este novo cenário contribuiu para desmembrar efetivamente das ilustrações as possibilidades informativas das opinativas
sobre os fatos. A abordagem ilustrada dos acontecimentos precisou aproximar-se das características descritivas da foto
como cópias “fiéis” (*) para manter-se ainda participante nas páginas dos jornais. Com essa nova roupagem a ilustração
gradualmente exauriu-se do seu caráter jornalístico/informativo (como relato do fato), para assumir, aos poucos, tão
somente seu aspecto jornalístico/opinativo (como comentário do fato).

Como jornalista-ilustrador podemos citar, entre nós, o artista Ângelo Agostini, que no final do século XIX tornou-se
um marco do jornalismo ilustrado no Brasil. “Foram 46 anos de trabalho e mais de 6 mil páginas de arte que
fizeram de Agostini um ‘repórter do lápis’, como gostava de ser chamado. Mesmo assim estão presentes as
características que fariam do artista um dos grandes intérpretes do Império brasileiro: o traço forte, o realismo dos
retratos, a crítica à situação social, a ironia contra tudo e todos. Numa época em que faltavam imagens, o desenho
de Agostini era, a um só tempo, documento e criação; fato e ficção”. (SCHWARCZ, 2005, p. 2).

Desenho/Relato
de Ângelo Agostini
ESTRADA DE FERRO
“Posição do trem,
depois do desastre (...)”
(1865)

Desenho/Comentário
de Ângelo Agostini
POLÍTICA
“Políticos disputam as
rédeas do Governo (...)”
(1879)
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A fotografia nunca foi imparcial e a manipulação sempre existiu, embora não
fosse tão eficiente.
Em 1901, o genial Valério Vieira celebrizou-se com Os Trinta Valérios, em
que o rosto do fotógrafo repete-se na audiência, nos músicos, no maître, no
garçom, nos retratos pendurados na parede e no busto que enfeita um
móvel. Esse marco da fotografia brasileira evidencia as possibilidades da
fotomontagem e faz o público suspeitar da realidade fixada pela prata no
papel.
Valério Vieira – 1901

Mas o que ocorre é que a manipulação começa muito antes do
processamento. A ideologia do fotógrafo transparece na seleção do
assunto e passa pela escolha de lentes, abertura, enquadramento e
exposição. Toda foto é um recorte de uma realidade mais complexa, uma
representação bidimensional de um mundo em três dimensões. Nesse
ponto a fotografia não é diferente de um texto jornalístico. Pode lançar
esclarecimento sobre os fatos, ou pode mentir sobre eles. O poder que o
texto tem de revelar a verdade é o mesmo poder que tem de esconder a
verdade.
Hoje, com os recursos digitais, não há meio de assegurar que uma
determinada foto foi manipulada ou não. O leitor só pode contar com a
reputação de seu autor e do veículo que a publica para decidir.
Exatamente como se faz com qualquer texto jornalístico.
Os delegados do 2º. Congresso da
Internacional Comunista de 1920, em
Moscou, foram retocados da foto original.
Para os registros oficiais só
restaram Lênin e Gorki.
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O Instantâneo Encenado

Em 1945 o prêmio Pulitzer de fotografia foi concedido a Joe Rosenthal, por sua fotografia
que não passou de uma encenação de um flagrante jornalístico. Tratava-se de uma cena
da Segunda Guerra Mundial mostrando o hasteamento da bandeira dos Estados Unidos
na ilha de Iwo Jima, no Pacífico, por tropas norte-americanas que minutos antes haviam
conquistado o território. Anos depois se descobriu que Rosenthal chegara atrasado ao
momento em que os soldados realmente hasteavam sua bandeira. Mas pediu que os
soldados repetissem o ato, registrando-o por meio da fotografia e que conquistaria o
prêmio de foto-jornalismo daquele ano. (CARVALHO, 1998, p.108)

“Hasteamento da Bandeira Vermelha sobre o Reichstag”, de 2 de maio de 1945,
considerada uma das fotografias mais importantes do século, por ser o símbolo da derrota
do nazismo e ascensão do comunismo. Até os anos 80 corria o mundo sem se saber
quem era seu autor. O fotojornalismo na ex-União Soviética era considerado uma
atividade sem importância. No início dos anos 90 finalmente foi revelado o nome do
autor que registrou o instantâneo do hasteamento da bandeira da União Soviética no alto
do parlamento alemão em Berlim, tendo ao fundo uma vista parcial do centro da cidade
destruído. (CARVALHO, 1998, p. 108)
Ivgeni Kaldei, fotógrafo oficial do exército soviético, que, bastante franco, não titubeou em revelar como montou o
cenário para sua famosíssima foto. Inspirado na foto de Joe Rosenthal, do hasteamento da bandeira norte-americana
em Iwo Jima, feita três meses antes, Kaldei planejou sua foto com cuidado. Pediu a um tio alfaiate que confeccionasse a
bandeira soviética, aplicando a foice, o martelo e a estrela sobre uma toalha de mesa vermelha, que ele levou para a
frente de batalha. Com a vitória das tropas soviéticas, levou um grupo de soldados até o parlamento alemão para que
eles hasteassem a bandeira enquanto ele batia uma série de fotos. As imagens selecionadas para divulgação pelo
governo soviético ainda recebeu dois retoques no laboratório. A fumaça ao fundo teve sua direção alterada para dar
maior impacto dramático e o soldado que está embaixo, no primeiro plano teve um de seus dois relógios apagados (...)
Ele trazia um em cada pulso. Esse segundo retoque foi uma ordem direta de Stalin, já que dava a idéia de saque das
tropas soviéticas, coisa não tolerada de um combatente do Exército Vermelho, embora comum na prática. (CARVALHO,
1998, p. 109)
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A Versão das Fotos
Como decorrência da introdução dos processos de reprodução por retículas, na década de 1880, em países europeus e nos
EUA, a imprensa ilustrada inicia uma nova fase, cujos reflexos não tardariam a atingir a imprensa brasileira. Foi nesse período
que a fotorreportagem começou a tomar forma no exterior, enquanto aqui os progressos se davam em ritmo mais lento.
Poucos anos após a sua descoberta e rápida disseminação, a fotografia já se fazia presente, com razoável freqüência, nas
páginas de muitos jornais ilustrados estrangeiros. Algum tempo depois o fenômeno alcança também a imprensa
brasileira. Por várias décadas esta presença foi obrigatoriamente marcada pela mediação da mão do artista ou artesão.
Cabia a ele realizar a transposição do original fotográfico para a matriz de madeira, metal ou pedra, copiando-o com a
utilização dos instrumentos ou ferramentas mais adequados a cada um desses materiais. (...) afora o dado subjetivo já
presente no original fotográfico, decorrente do ponto de vista do fotógrafo, que fazia o seu próprio recorte da realidade
(...) (ANDRADE, 2004, p. 93)

As interferências ocorriam em diversos níveis. As imagens fotográficas eram inevitavelmente reprocessadas pelos gravadores
copiadores encarregados de viabilizar a sua reprodução manual nas páginas da imprensa.
Na imprensa ilustrada a fotografia copiada veio ocupar o espaço que antes pertencia aos ilustradores (desenhistas e
gravadores). A ruptura foi se dando de forma gradual, uma vez que, mesmo após o advento da fotografia, ainda não existia
mecanismo viável, técnica e economicamente, para reproduzi-las. Este contexto garantiu sobrevida aos artistas-copistas.
Um grande desafio presente nos primórdios do jornalismo consistia na integração plena, na mesma página, do discurso verbal
com as páginas do discurso visual, através da conjugação texto/imagem. Isso nem sempre foi possível, dadas as
incompatibilidades técnicas existentes entre a impressão tipográfica dos textos e os processos de impressão litográfica de
imagens. Esta integração foi convenientemente pouco explorada, acomodando-se numa convivência sem conflitos entre
páginas verbais e páginas visuais. Eram impressas separadamente, por não existir técnicas que permitisse a impressão
concomitante, da tipografia com a litografia.
É o caso do jornal satírico Diabo Coxo. Possuía 8 páginas, sendo que de um lado utilizava-se a impressão tipográfica para os
textos, e do outro a impressão litográfica para as ilustrações.
DIABO COXO – 23/07/1865

Como os demais periódicos da
época, o Diabo Coxo trazia uma
convivência sem conflitos entre
páginas visuais (1, 4, 5 e 8) com as
páginas verbais (2, 3, 6 e 7).
Isto equivale a dizer que a
impressão litográfica ocorria
na frente e a impressão
tipográfica no verso.
pg. 8

pg. 1

pg. 2

pg. 7

pg. 4

pg. 5

pg. 6

pg. 3
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“No Brasil, no entanto, a inexistência de uma mão-de–obra local qualificada para transpor imagens fotográficas para a
matriz xilográfica (na madeira) impediria o florescimento imediato de jornais, nos quais o texto e a imagem pudessem
dividir a mesma página, pela impressão simultânea. Assim, alguns periódicos optaram por apresentar imagens encartadas,
gravadas geralmente em talho-doce (no metal) ou então litográficas (na pedra)”. (ANDRADE, 2004, p. 37)
A Fotografia Gravada
Logo após o advento da fotografia surgem as primeiras obras impressas como cópias declaradamente “fiéis” de fotografia,
proporcionando maior informação. A fotografia passa a ser agora portadora de evidência e de um poder de
comunicação sem precedentes na história da humanidade.

Estúdio de xilogravadores da revista
francesa L’Illustration, entre 1843 e 1848

Abaixo transcrevemos um depoimento lamentoso de Olavo Bilac, escrito originalmente em 1901, sobre a presença de
ilustrações que vão se avolumando nas páginas dos periódicos. Apesar de não haver nele qualquer menção específica à
fotografia, o texto nos dá boa medida da força que a imagem havia adquirido àquela época. Até mesmo em jornais
puramente textuais já começavam a ser inseridas lentamente as fotografias e ilustrações em suas páginas. A omissão da
palavra fotografia nesse depoimento serve de testemunho e evidência de que a reprodução da imagem original
fotográfica não tinha presença marcante na imprensa até a virada do século.

Fonte: ANDRADE, 2004, p. 79

“(...) Vem perto o dia em que soará para os escritores a hora do irreparável desastre e da derradeira desgraça. Nós, os
rabiscadores de artigos e notícias, já sentimos que nos falta o solo debaixo dos pés. Um exército rival vem solapando
os alicerces em que até agora assentava a nossa supremacia: é o exército dos desenhistas, dos caricaturistas e dos
ilustradores. (...) Já ninguém mais lê os artigos. Todos os jornais abrem espaço a ilustrações copiosas, que [entram] pelos
olhos da gente com uma insistência assombrosa. As legendas são curtas e incisivas: toda a explicação vem da gravura
(...). Olavo Bilac, 1901” (Olavo Bilac apud ANDRADE, 2004, p. 203)
Vale esclarecer que durante o longo período em que as fotografias foram reproduzidas através de xilografia (fora do
Brasil), o processo aperfeiçoou-se, buscando maximizar a fidelidade aos originais e minimizar a interferência do estilo
individual dos xilogravadores: neste sentido, as chapas de madeira eram emulsionadas e, em seguida, recebiam a
projeção dos negativos. Após a revelação, a imagem obtida sobre a madeira servia de guia para o gravador, que “abria”
a matriz com seus instrumentos de corte, buscando ser o mais fiel possível ao original fotográfico (...) (ANDRADE, 2004, p.
208).

146

O surgimento dos primeiros periódicos ilustrados, na década de 1830, deu novo impulso a esse mercado em formação.
Novas publicações ilustradas iam sendo sucessivamente lançadas. Eram muitos os desafios a serem enfrentados em face
das dificuldades de uma constante atualização tecnológica dos equipamentos e para a obtenção de mão-de-obra
especializada. A dificuldade a ser superada era a integração entre os discursos verbal e visual, uma vez que os processos
de impressão de textos e imagens não eram compatíveis. Este aspecto se tornava mais grave ao se tentar reproduzir
fotografias. Era um processo extremamente trabalhoso e especializado.

O Mosquito

16 de Agosto de 1873
Capa de Ângelo Agostini

Na Europa e nos Estados Unidos, os periódicos ilustrados litográficos ficaram confinados a um gênero específico da
imprensa, o caricatural, enquanto os periódicos ilustrados noticiosos adotavam a xilografia – compatível com a
impressão tipográfica (de textos) e onde acontece uma ampla utilização da fotografia – aqui, (no Brasil, a partir das
décadas de 1850 e 1860) arriscaríamos afirmar(que), os periódicos ilustrados litográficos, quase todos dando espaço
às caricaturas se tornaram um sinônimo de imprensa ilustrada no geral.
(...) O principal motivo, parece-nos, foi a inexistência de mão-de-obra local para realizar as matrizes xilográficas com
rigor e a rapidez necessárias, características da imprensa. Diante desse quadro, houve ampla disseminação, na imprensa
local, da litografia como principal processo para a produção de imagens, enquanto os textos tipográficos demandavam
um outro sistema de impressão. Afora este motivo, certamente haverá outros de ordem histórica e sociológica, para que
nossa imprensa ilustrada noticiosa e nossa imprensa ilustrada caricatural – na melhor tradição do caricaturista francês
Daumier – tenham sido, na essência, uma só e tenham tido tanto sucesso e boa aceitação por tão longo período.
Dentre esses motivos, um está relacionado ao fato de que os principais caricaturistas eram quase todos imigrados do
exterior, tendo aqui encontrado uma sociedade distinta daquela onde nasceram e obtiveram sua formação, o que
certamente já aguçava e facilitava o exercício de seu censo crítico. (ANDRADE, 2004, p. 52)

Assim, a litografia continuou a ser realizada pela mão do artista,
com o lápis ou crayon litográfico – como era denominado –
imperando em nossa imprensa ilustrada até a virada do século
A presença do lápis litográfico como técnica predominante na vida
do artista e no cotidiano dos periódicos ilustrados, aparecerá
muitas vezes como citação visual nas ilustrações ou até mesmo
como marca nos frontispícios dos jornais, como no título da revista
O Mosquito, onde as letras estão penduradas num porta-crayon.
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Cópia Fiel e Imagens Híbridas
De Henrique Fleiuss, o célebre artista, designer e editor da Semana Ilustrada, escolhemos um perfeito exemplo daquilo
que denominamos imagem híbrida: numa reportagem sobre a visita do imperador D. Pedro II às tropas envolvidas na
Guerra do Paraguai, no sul do país, Fleiuss estampou uma litografia do imperador ao lado do duque de Saxe, posando
à frente de um acampamento militar em plena guerra. Na legenda, lê-se “S.M. o Imperador e S.A. o Sr. Duque de Saxe
em traja de campanha. Copiados das fotografias enviadas de Porto Alegre.” Embora o leitor desavisado creia estar frente
a uma imagem verdadeira do imperador num acampamento de guerra, o leitor atento deverá observar o plural,
“copiados das fotografias”... Pois bem, localizamos não apenas alguns estudos anônimos a grafite das fotografias dos
dois personagens, como também os originais – realizados no conforto e na segurança do estúdio do fotógrafo
Terragno. (ANDRADE, 2004, p. 69)

Outro desenho digno de menção, provavelmente baseado num relato verbal, mas que numa leitura menos atenta
poderia muito bem passar a idéia de um testemunho fotográfico, foi publicado no dia 8 de outubro (...): “Episódios da
guerra contra o Paraguai. Sua Majestade o Imperador, não obstante o intenso frio que fazia, tira dos ombros a capa e
cobre com ela um soldado, que estava inteiriçado”. Pode-se imaginar o efeito que imagens como esta teriam sobre os
leitores – muitos deles, analfabetos – do jornal. É indiscutível o caráter visionário, pioneiro em termos nacionais, de
Henrique Fleiuss quanto a este aspecto. Mediante a leitura daquele periódico, inúmeros brasileiros foram aprendendo a
atentar para o fato de uma imagem reproduzida em suas páginas ser a materialização visual de uma narrativa
originalmente verbal, esboçada, desenhada ou fotografada. Ali, estes detalhes eram freqüentemente ressaltados nos
créditos das imagens. (ANDRADE, 2004, p. 149)
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A Ilustração do Brasil
29 de Julho de 1876

Duas fotografias foram reproduzidas na primeira página do número de 20 de julho de 1878 de O Besouro . A
ilustração litográfica, de autoria de Bordalo, mostra a mão de um esqueleto humano, trajando camisa social com
abotoadura e paletó, segurando duas carte-de visite que retratam crianças vítimas da seca, contra fundo negro, e é
encimada pelo título “Páginas tristes – Scenas e aspectos do Ceará (para S. Majestade, o Sr. Governo e os Senhores
Fornecedores verem)”. Logo abaixo, uma observação entre parênteses: “cópias fidelíssimas das fotografias que nos foram
remetidas pelo nosso amigo e colega José do Patrocínio”. (ANDRADE, 2004, p. 192)

Ao mostrar as cópias fidelíssimas à sua maneira, Bordalo Pinheiro representava com as
cartas a informação jornalística, com a sua “objetividade positivista, enquanto que a
caveira representava a sua opinião pessoal (...), dando um toque de subjetividade à
notícia”. As fotos deste relato foram desenhadas invertidas, provavelmente pelo efeito
de decalque da foto e o espelhamento na impressão litográfica.

Efeito semelhante encontra-se na imagem da Princesa Izabel, com o filho recémnascido, na capa da revista Ilustração do Brazil. Nela é feita uma junção de duas fotos.
Uma da Princesa Izabel e seu filho e outra com a foto do Conde D’Eu, seu esposo. No
desenho litográfico aparece a montagem, junto com o espelhamento da impressão.
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Não ser pode deixar de ressaltar que sempre se buscou conjugar os processos de impressão de imagens com os
processos de impressão de textos. Em qualquer época ou por qualquer técnica isto sempre foi um objetivo para as artes
gráficas. Sempre que isso não foi possível as imagens eram impressas em separado e depois inseridas na encadernação.
Ou então as imagens e os textos eram impressos por processos distintos, e em momentos distintos, na mesma folha de
papel, isto é, na frente o processo litográfico e no verso o processo tipográfico.
Fotolitografia
Na França, entre 1856 e 1857, Louis-Alphonse Poitevin marca o início de sucessivos desenvolvimentos com a
fotolitografia. Essa técnica possibilitou o início da implantação da reprodução fotomecânica na imprensa periódica, que a
partir da década de 1880 passa a ocorrer em maior escala.
(...) 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 (para reprodução de
imagens)– o que não era o caso da litografia (...). 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 (...)”. (ANDRADE, 2004, p. 186)

Pelas observações de Andrade (2004, p. 186) é interessante notar que quando do surgimento da fotografia, no final do
século XIX, e com a chegada da fototipia (clichê), houve um forte motivo para reduzir o espaço de participação das
ilustrações das páginas dos jornais. Porém foi também com a fotografia que se permitiu o retorno dos ilustradores para
as páginas dos periódicos com os processos de fotogravura. Assim, pela fotografia, os textos antes tipografados,
“migraram” para os processos da fotolitografia off-set, fazendo com que a tipografia se adaptasse à fotolitografia. É
também interessante notar que ainda hoje o filme utilizado para transportar em conjunto texto e imagem para a chapa
metálica de gravação chama-se fotolito (junção de foto=luz e lito=pedra)
Já mais próximo do final do século XlX, quando foram introduzidos os processos de fotogravura, tornaram viáveis a
reprodução na imprensa periódica das fotografias e dos desenhos, passando aos poucos a ser introduzida a fototipia
(clichê).
Com o surgimento dos processos fotoquímicos, desenvolvidos pelo alemão Meisenbach foi possível se chegar à técnica
da fototipia (clichês). A partir dessa técnica de reprodução de fotos através de retículas, os clichês podiam agora ser
montados juntamente com os blocos de texto e impressos simultaneamente pelo processo tipográfico, então adotado na
indústria gráfica. Esta nova técnica possibilitou uma verdadeira “revolução” na imprensa periódica ilustrada. Agora não
haveria mais obstáculos para a reprodução de desenhos e fotos.
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