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RESUMO

Este  trabalho  apresenta  perspectivas  de  aplicação  da  linguagem  fotopoética  no
jornalismo cotidiano.  Sumariamente  estão  apresentadas  algumas  reflexões  acerca  do
termo utilizado “fotopoética”, que se aproxima das concepções da fotografia artística no
jornalismo,  e  ainda  uma  abordagem  histórica  do  desenvolvimento  da  prática
fotojornalística. Por fim, o trabalho traz o exemplo de uma aplicação prática idealizada
pelo autor, denominada “Homens do Mar” que explora a fotopoética junto a um grupo
de pescadores na freguesia de Matosinhos, no norte de Portugal.
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Introdução

A história da fotografia, técnica de criação de imagens por meio da exposição

luminosa, começou por volta de 350 a.C, tempo em que na Grécia Antiga já se conhecia

a  produção  de  imagens  pela  passagem da  luz  através  de  um pequeno  orifício,  e  a

primeira  fotografia  conhecida  remonta  ao  ano  de  1826,  sendo  atribuída  ao  francês

Joseph Nicéphore  Niépcear.  Ao longo dos  últimos  séculos,  no entanto,  a  fotografia

avançou do campo dos experimentos físico-químicos para se estabelecer em espaços de

maior  popularização  como as  artes,  o  jornalismo,  a  publicidade  e  o entretenimento,

alcançando o estado atual em  que a prática se democratizou a tal ponto que rompeu

fronteiras sociais e culturais.

O  acesso  à  produção  fotográfica  na  contemporaneidade  é  facilitado  por

máquinas cada vez mais automáticas, de modo que dispensam conhecimentos técnicos

do  “fotógrafo”  que  aspire  clicar  um  momento.  Até  mesmo  a  grande  maioria  dos

telefones celulares hoje é dotada de câmeras fotográficas, tornando a fotografia uma

prática, muitas vezes, corriqueira e cotidiana.

Essa popularização, que não deve ser vista sumariamente como um fenômeno

ruim, concede autonomia ao cidadão, que, dotado dos instrumentos necessários, passa a

1 Exemplo: Trabalho apresentado no IJ 1 – Jornalismo do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região
Sudeste, realizado de 22 a 24 de maio de 2014.
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ter  controle  sobre  seus  próprios  registros  e,  de  alguma  forma,  sobre  arquivos  que

constroem sua história e, consequentemente, a história humana, antes registrada quase

exclusivamente por historiadores, jornalistas, escritores. Mas, paradoxalmente, o acesso

às tecnologias, proporcionado por uma constante e crescente automatização da máquina,

dispensa a inteligência humana e acostuma o individuo a delegar mais que o trabalho,

mas  também  o  planejamento,  à  máquina.  O  chamado  desenvolvimento  tecnológico

torna, muitas vezes, o sujeito dependente do automático, incapaz de extrapolá-lo e até

mesmo refletir sobre ele.

A fotografia é, provavelmente, um dos campos onde é mais fácil identificar a

dependência humana do automático, somada à banalização do mundo das imagens, em

um universo em que a produção e substituição frenética das fotografias,  ilustrações,

figuras, desenhos, retiram, quase sempre, suas capacidades de se eternizarem e passam a

ser meros produtos descartáveis, como quase tudo no mundo do capital. 

A ruptura com a automatização da máquina e, consequentemente, o eufemismo

dos  efeitos  dela  sobre  o  olhar,  nos  propicia  a  consideração  de  um  cenário  menos

apocalíptico.  A ruptura é o cenário onde o homem se imbui de seu devir  humano e

transmite  à  fotografia  os  anseios  da  imaginação  que  está  presente  e  que  fantasia,

constrói, destrói e reinterpreta tudo ao redor.

A consciencia  humana,  desde as  formulaçoes  pre-cientificas  de  Da
Vinci  (Richter,  1970)  na pre-historia  da Fotografia,  passando pelas
tecno-cientificas  do seculo XIX,  insiste  em dar  forma  material  aos
potenciais  criadores  do  olho.  Falamos  de  potenciais  imaginarios
ligados a uma materia onirica que substancializa a visao e a genese
imagetica,  destas  virtualidades  da  Imaginaçao indutoras  do ver,  do
olhar e do contemplar. Neste sentido, a imagem fotografica apresenta-
se  como  a  realizaçao  de  um desejo  primordial  de  materializar  os
potenciais fantasmaticos que germinam esta materia olhante ou foto-
genica que compoem o imaginario humano (MURAD, 2000, p.1).

O  sujeito  que  abandona  o  pretexto  da  reprodução  fiel  do  espaço  recusa,

consequentemente,  à  concepção  positivista  do  olhar.  A  fotografia  permanece  um

arquétipo do momento vivido, contudo, diz respeito à vivência interna e externamente.

O objeto retratado é também imaginado, remontado e habitado pelo olhar.

A fotografia no jornalismo
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A utilização  da  fotografia  no  jornalismo  passou  a  ser  difundida  a  partir  da

segunda metade do século XIX, com a cobertura de conflitos e guerras e com o projeto

FSA nos Estados Unidos da América, momento em que o jornalismo busca na imagem

reforço para firmar-se como uma grande indústria.  A apropriação da fotografia  pelo

jornalismo justifica-se pela necessidade da aproximação com o verossímil na produção

da  notícia,  visto  o  prometido  comprometimento  do  veículo  de  comunicação  em

transmitir  ao seu público a informação da forma mais  clara e objetiva.  A fotografia

passa a ser então a grande arma dos jornais para reforçar a presença junto aos fatos e

“garantir” a verdade.

Wilson Hicks (1972),  ex-editor de fotografia da revista norte-americana Life,

afirma que “o fotojornalismo se caracteriza pela particular integração dos meios verbais

e visuais numa publicação e a combinação dos esforços de três profissionais distintos: o

redator, o fotógrafo e o editor” (HICKS in SMITH, 1972). Com tal definição Hicks

explicita  o  processo  construtivo  da  produção  jornalística  até  mesmo  no  ramo  da

fotografia,  visto  que,  na  imprensa,  a  imagem  geralmente  acompanha,  ilustra  e

complementa uma notícia escrita.

O fotojornalismo é, na realidade, uma actividade sem fronteiras
claramente  delimitadas.  O  termo  pode  abranger  quer  as
fotografias de notícias, quer as fotografias dos grandes projectos
documentais,  passando  pelas  ilustrações  fotográficas  e  pelo
features (as fotografias intemporais de situações peculiares com
que o fotógrafo depara), entre outras. De qualquer modo, como
nos  restantes  tipos  de  jornalismo,  a  finalidade  primeira  do
fotojornalismo,  entendido  de  uma  forma  lata,  é  informar
(SOUSA, 2004, p.8).

Outra particularidade da fotografia jornalística é sua relação de objetividade e

narratividade perante a informação e o texto que a acompanha: a mensagem carregada

pelas  imagens  é  uma representação  justa  e  precisa  dos  eventos  que  elas  descrevem

(objetividade) e podem ser combinadas com outros elementos gráficos e de notícias para

melhor informar ao leitor. Contudo, não é preciso muito conhecimento técnico e estético

para clicar  uma foto e contar uma informação,  desta forma,  o fotojornalismo é uma

especialização do jornalismo produzido cada vez menos pelo profissional e mais pelo

cidadão  comum.  Esta  tendência  reflete  a  tendência  que  se  observa  no  jornalismo,

atualmente, de incentivar o público a enviar fotografias e vídeos para compor os jornais,

sites jornalísticos e telejornais. Além da redução de custos com coleta de material, da
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expansão da presença do veículo no momento dos acontecimentos e da propaganda de

interação com o público, essa aproximação reforça a suposta ideia de que a notícia está

sendo retratada com a menor interferência possível.

Fotopoética

Pensar a fotopoética implica considerar as possibilidades da fotografia enquanto

expressão artística, que registra o tema de forma que perpassa o ordinário. O fotógrafo

explora, além da técnica, sua emoção, expressão, perspectiva de mundo e imaginação na

imagem que produz, de maneira semelhante a um pintor contemporâneo.

Talvez  a  grande  diferença  entre  a  fotografia  artística  e  a  pintura
contemporânea,  à  parte  as  técnicas  e  materiais,  esteja  apenas  na
rapidez  da  execução  da  obra.  Isto  é:  na  fotografia  artística
contemporânea a temática, a composição, a mensagem, as emoções, as
influências,  as  tendências  da  expressão  artística  são  comuns  às  da
pintura. Assim, e tendo por base este preceito e a ressalva das técnicas
e dos materiais, o que distingue a fotografia artística da pintura é o
“clik”  da  máquina  fotográfica.  É  este  momento,  muitas  vezes  de
micro-segundos,  que  permite  capta  uma  realidade,  uma  cena,  um
objecto, um olhar, uma expressão, um movimento, que do ponto de
vista artístico-estético tem tudo o que a pintura possui (TAVARES,
2009, p.124).

O  termo  “fotopoética”  é  utilizado  por  autores  como  Carlos  Alberto  Murad

adotando a abordagem fenomenológica da Imaginação criadora e da Imagem poética de

Gaston Bachelard, que trata a concepção da imagem como procedente do dinamismo da

imaginação  e  da inscrição  dos  devaneios  poéticos.  “Na perspectiva  bachelardiniana,

uma  compreensão  fenomenológica  das  imagens  deve  ultrapassar  os  vícios  da

ocularidade do olho. Este não apenas vê, mas também sonha, imagina, divaga, cogita”

(MURAD, 2000, p.2). Essa compreensão permite que o exercício do pensamento por

imagens poéticas também esteja presente no produto criativo.

Desprender o olho da sua condiçao instrumental implica dizer que ele
esta em estado de devaneio, isto que nos coloca no fluxo variacional
da criaçao de novas realidades imageticas. Devemos precisar que nao
se trata de um devaneio sem rumo, e sim o devaneio criador, este que
nos  coloca  operantes  na  transmutaçao  criadora  dos  fenomenos
presentes na realidade do mundo (MURAD, 2000, p.2).

A preocupação com a estética/poética da fotografia no jornalismo está presente

no trabalho de fotógrafos que se tornaram célebres no século XX , especialmente por

suas posturas de vanguarda frente ao gênero. Um exemplo é o francês Henri Cartier-
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Bresson. O fotógrafo iniciou sua carreira em 1932 e firmou-se como o mais influente

fotojornalista de sua época, desenvolvendo um estilo conhecido pela busca do “instante

decisivo”,  o  instante  exato  em  que  uma  imagem  se  forma  completamente  (e

poeticamente, inferimos) frente à câmera.

Figura 1: Sidewalk Café, Boulevard Diderot, Paris, 1969 (Cartier-Bresson)

Cabe  ainda  destacar  outros  importantes  fotojornalistas  do  século  XX  que

exploraram a fotopoética em suas imagens como Robert Capa, considerado o pai do

fotojornalismo de guerra, Walker Evans, que na década de 1930, trabalhando no F.S.A.

(Farm Security Administration)3 retratou a miséria em que viviam os agricultores dos

EUA. 

Através  dos  fotojornalistas  que  exploram  a  poética  das  imagens  é  possível

perceber que o ofício de informar não impede o fotógrafo de agir sobre a imagem, de

exercer a consciência de arte, explorar a própria imaginação e dominar o equipamento

fotográfico  de  modo  que  suas  possibilidades  e  limitações  sejam  usadas  como

3 Organismo federal norte-americano criado após a crise de 1929, pelo presidente Franklin Roosevelt,
para solucionar a crise agrícola que acometia o país.
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instrumentos para transcender o comum. Contudo, é preciso abdicar à lógica positivista

do olhar jornalístico, o que significa confrontar a suposta objetividade do ofício, já em

descrédito junto à maioria dos estudiosos da área.

No  sentido  de  experimentar  a  efetivação  de  um  jornalismo  calcado  na

fotopoética,  atuei  na  idealização  e  execução  de  um  projeto  fotojornalístico  com

pescadores na freguesia de Matosinhos no norte de Portugal. O projeto, denominado

“Homens do Mar” retratou o trabalho e  o ambiente de pescadores profissionais.  Os

trabalhadores  também  foram  entrevistados  e,  por  fim,  a  narrativa  foi  construída

evidenciando a poética captada e construída por meio das imagens.

Enquanto contribuição à narrativa, a fotopoética cria e recria uma aura propícia à

experiência  imaginativa  do  próprio  público,  que  se  defronta  com  o  cotidiano  dos

pescadores  e  com os  personagens  por  meio  das  imagens.  Enquanto  uma  fotografia

jornalística comum pretenderia apresentar um determinado fato e fornecer referências

que assegurassem minimamente determinada interpretação dos fatos - o que podemos

relacionar  aos  chamados  limites  do  circuito  codificação/decodificação  descritos  por

Stuart  Hall  (2006)  –  a  fotopoética  abre  espaço  para  uma  gama  de  interpretações  e

sensações por parte do leitor. Este caráter também deve estar presente no artifício da

legenda – se houver. Abaixo (Figura 2) uma das imagens oriundas do projeto:

Figura 2: Personagem da reportagem “Homens do Mar”. Fotógrafo: Brunner Macedo
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A  pesca  é  prática  antiga  e  de  grande  importância  no  desenvolvimento  das

civilizações.  De  tão  correlata,  quem  se  dedica  à  pesca  como  profissão  passa

despercebida para muita gente urbanizada. E até para quem vive dia após dia a rotina

dos mares, ou busca nos melhores mercados o peixe mais fresco, perde facilmente a

poética frente ao contexto banal. O desafio do fotojornalista que propõe-se a fotopoética

é identificar, devanear e captar em imagem o que há de poesia no trabalho braçal ao pôr

do sol, no punhado de homens e no punhado de redes entrelaçados, nas gaivotas que

voam e ouriçadas competem pelas sardinhas, no mar.

A  experiência  “Homens  do  Mar”  demonstrou  que  a  poética,  portanto,  se

estabelece  como  um  recurso  comunicativo  do  fotojornalismo  enquanto  modo  de

apresentar  um olhar  sobre  a  realidade  e  também sobre  o  sujeito.  Na  fotopoética  o

fotojornalista pode experimentar linguagens inesperadas na reflexão e veiculação dos

fatos jornalísticos e alcançar a narrativa sensível, humanizada e profunda.

A libertação do automático

A  fotografia  jornalística  contemporânea  está  imersa  na  efemeridade,

frequentemente com baixo e rápido valor para o público. Inscrevendo-se noutra lógica

de  valor,  a  fotopoética  no  jornalismo  é  capaz  de  alterar  o  impacto  e,  com isso,  o

significado de um momento,  fato ou assunto para  o leitor.  Com atenção  ao intento

poético a fotografia tende a se valorizar, deixar de ser apenas uma informação e passa a

ter valor artístico.

Apesar de toda a valoração estética e cultural que a fotopoética pode convocar às

páginas dos jornais e revistas, a presença desse tipo de imagem no jornalismo atual não

é  muito  demarcada.  As  sessões  de  fotografia,  cada  vez  mais,  convergem  para  a

interatividade com o público, que é convidado a enviar suas próprias fotografias para

comporem as páginas dos jornais, e o reduzido número de fotógrafos que ainda resiste

nas  redações  torna-se  cada  vez  mais  refém  das  desgastantes  rotinas  jornalísticas,

movidas  pelos  dead lines.  Em contrapartida,  numa sociedade em que as  pessoas  se

encontram consumidas  por  um universo  fotográfico  –  movidas  pelo  fácil  acesso  às

câmeras, pela automatização, pelas selfies e redes de compartilhamento - as imagens se

camuflam entre si.
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As fotografias nos cercam. Tão onipresentes são, no espaço público e
no privado,  que  sua  presença não  está  sendo percebida.  O fato de
passarem despercebidas poderia ser explicado, normalmente, por sua
circunstancialidade:  estamos  habituados  à  nossa  circunstância,  o
hábito a encobre, somente percebemos alterações em nosso cotidiano.
Tal  explicação  não  funciona  no  caso  das  fotografias.  O  universo
fotográfico  está  em  constante  flutuação  e  uma  fotografia  é
constantemente substituída por outra. Novos cartazes vão aparecendo
semanalmente  sobre  os  muros,  novas  fotografias publicitárias  nas
vitrines,  novos  jornais  ilustrados  diariamente  nas  bancas.  Não  é  a
determinadas  fotografias,  mas  justamente  à  alteração  constante  de
fotografias  que  estamos  habituados.  Trata-se  de  novo  hábito:  o
universo  fotográfico  nos  habitua  ao  “progresso”.  Não  mais  o
percebemos.  Se,  de  repente,  os  mesmos  jornais  aparecessem
diariamente  em nossas  salas  ou os  mesmos  cartazes  semanalmente
sobre  os  muros,  aí  sim,  ficaríamos  comovidos.  O  “progresso”  se
tornou ordinário e  costumeiro;  a informação e a  aventura seriam a
paralisação e o repouso (FLUSSER, 2011,p. 34).

Em  ambientes  onde  o  que  importa  é  o  registro,  ainda  que  automático,  da

realidade, em detrimento da interpretação e imaginação do fotógrafo junto à realidade,

não é incomum que a fotopoética seja pouco exercitada nas páginas dos jornais. Mas,

estando  diluída  a  valorização  real  da  fotografia  enquanto  obra  humana,  por  que  a

necessidade  de  promover  a  fotopoética  no  jornalismo?  A  resposta  a  esta  pergunta

remonta-nos  à  necessidade  da  experimentação  e  do  alcance  de  narrativas  e

representações  poéticas  capazes  de responder  às  inquietações  sociais  em um mundo

marcado pela efemeridade e o automatização. Afirma Murad “quando nossa apreensao

conforma-se com a fixidade e finitude da imagem-figural, contida no fotografico, nao

experimentamos  a  dinamizaçao  e  variabilidade  destes  potenciais  imageticos”  (2000,

p.3). Há  urgência  na  busca  pela  liberdade  humana  no  mundo  contemporâneo.  A

libertação dos homens em relação às máquinas é uma das revoluções mais necessárias, é

a  revolução  da  “desautomatização”  da  própria  realidade  humana.  Libertar-se  das

máquinas não significa abandoná-las, mas sim readquirir a autonomia humana perante o

mundo, seja nas artes, no jornalismo ou na burocracia cotidiana do ramo dos negócios. 

Considerações finais

A fotografia é um dos campos em que a automatização e a submissão humana

pela máquina se faz mais presente.  A fotopoética,  quando adquirida, é um dos mais

seguros caminhos para a libertação do automático. Imaginar, estudar, calcular, devanear

a imagem são pré-requisitos para a produção da fotografia poética e que constituem,

naturalmente, um abandono da automaticidade.
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O fotojornalismo possui seus modos de fazer, seus métodos e suas regras. Ainda

que todo este conjunto de fatores não o deixe imune à ditadura do automático, se as

páginas  dos  jornais  forem espaços  para  fotografias  que  apliquem  melhor  conceitos

artísticos,  estéticos  e  poéticos,  um  grande  passo  estará  sendo  dado  em  direção  à

recuperação da autonomia no universo da fotografia jornalística. 

O que realmente importa não é a qualidade da máquina,  mas a qualidade do

fotógrafo.  Célebres  fotojornalistas  na  área  da  fotografia  artística  não  utilizaram

equipamentos  de  ponta:  Cartier-Bresson  produziu  o  seu  trabalho  em uma  máquina

Leica, considerada fraca até na época, apenas equipada com uma lente de 50 mm e um

filme preto e branco.

É o olhar fotopoético que rompe o previsível e areja a experiência jornalística

com a poesia, mesmo que árdua, do cotidiano das cidades.
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