
1 
 

Fotojorlirismo com câmeras de brinquedo1 

 

Mariana Duarte RAPHAEL2 

Carlos Henrique SIQUEIRA3 

 

Centro Universitário IESB, DF. 

 

Resumo: Discussão teórica sobre o trabalho autoral em andamento “Fotojorlirismo com 

câmeras de brinquedo”, em que proponho uma intersecção entre fotojornalismo e arte 

fotográfica contemporânea – no campo do neopictorialismo – através do cumprimento de 

pautas de fotojornalismo com câmeras precárias. Dentre os temas abordados no artigo 

estão a ligação intrínseca entre o fotojornalismo e o desenvolvimento tecnológico de seu 

tempo histórico; a cronomentalidade no fotojornalismo; as tensões e diálogos entre real e 

ficção / objetivo e subjetivo no fotojornalismo; e a importância do processo de criação na 

“fotografia expandida”. 

Palavras-chave: fotojornalismo; documentário imaginário; fotografia expandida; 

fotografia contemporânea; neopictorialismo 

 

Introdução 

Neste artigo coloco em discussão um trabalho fotográfico autoral em que proponho uma 

intersecção entre fotojornalismo e arte fotográfica contemporânea. O projeto em 

andamento “Fotojorlirismo4 com câmeras de brinquedo” visa a produção de ensaios 

fotográficos a partir de pautas5 de fotojornalismo cumpridas com equipamentos precários 

que, do ponto de vista técnico, são inapropriados para a atividade.  

É importante destacar que não se trata de equipamentos antigos, embora o processo 

fotográfico envolvido nos remeta ao passado. São câmeras cuja aparência lúdica e modo 

de funcionamento rudimentar não se encaixariam nos paradigmas do fotojornalismo 

                                                           
1 Trabalho apresentado à banca examinadora de TCC do Curso de pós-graduação em Processos Criativos em 
Fotografia do IESB em 12 de dezembro de 2017. 
2 Aluna do Curso de Pós Graduação em Processos Criativos em Fotografia no Centro Universitário IESB - Brasília. E-
mail: maphaela@gmail.com 
3 Professor Orientador. Carlos Henrique Siqueira – professor e pesquisador do departamento de Fotografia do 
Centro Universitário IESB. 
4 Fotojorlirismo é um neologismo formado pelas palavras fotojornalismo e lirismo.  
5 Eventos /acontecimentos factuais de interesse público selecionados por mim que poderiam ser pautados (e no geral 
são) por veículos de comunicação, por atenderem a critérios de noticiabilidade. 
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convencional: uma câmera lomo6, um modelo de câmera descartável, uma câmera semi-

descartável e uma pinhole7 de MDF. Em comum, lentes de plástico ou ausência de lente 

(no caso da pinhole), ausência de fotômetro, processo analógico e quase nenhuma 

possibilidade de controle no momento de captura das imagens.  

O objetivo do projeto é propor um exercício de subversão dos paradigmas do 

fotojornalismo convencional, e assim, discutir a lógica constitutiva de suas práticas. 

Dentre os temas abordados estão a ligação intrínseca entre o fotojornalismo e o 

desenvolvimento tecnológico de seu tempo histórico; a relação do fotojornalismo com o 

tempo cronológico; as tensões e diálogos entre real e ficção / objetivo e subjetivo no 

fotojornalismo; e a importância do processo de criação no que Fernandes Jr (2006) chama 

de “fotografia expandida”. 

Ana Carolina Santos (2012) aponta que a fotografia é permeada por virtualidades, ou seja, 

elementos invisíveis que “funcionam como um campo de forças crucial para o processo 

de produção das imagens e para seu resultado final.” (n.p.). As regras criadas para o 

desenvolvimento do trabalho atuam como virtualidades inventadas com uma proposta 

artística. E a própria ação de fotografar pautas reais usando câmeras que parecem de 

brinquedo tem um caráter de performance. É como um jogo cujo resultado nos traz um 

misto de representação do real e ficção.  

 

1 .  Fotojornalismo e desenvolvimento tecnológico 

1.1 Fotojornalismo e tecnologia no Século XIX 

Há uma relação intrínseca entre o fotojornalismo e o desenvolvimento tecnológico de sua 

época. De acordo com Sousa (2004), o início da atividade (que o autor se refere como 

protofotojornalismo) está ligado às guerras da segunda metade do século XIX, momento 

em que a tecnologia, embora de forma rudimentar, já possibilitava que os fotógrafos 

                                                           
6 Câmeras de plástico inspiradas na câmera russa Lomo Kompakt Automat, ou LC-A, que foi criada na 
década de 1980 e deu origem a um movimento chamado lomografia, com regras próprias e adeptos que 
o consideram mais que uma forma de expressão, um estilo de vida. A lomografia incorpora em sua estética 
o que na fotografia não lomográfica seriam problemas derivados da precariedade das câmeras.  
7 Equipamento artesanal sem lente, cujo “obturador” improvisado é um furinho geralmente feito com 
agulha (pin: agulha; hole: buraco). É o meio de se fotografar que mais se aproxima da base física da 
fotografia, a câmara escura. Pode ser construído a partir de latas, caixinha de fósforo etc.  
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saíssem do estúdio “para a documentação imagética do mundo com o realismo que a 

pintura não conseguia”. (p.33) 

O período foi marcado por diversos conflitos com participação dos países mais 

industrializados da época, como Grã Bretanha, França, Áustria, Prússia e Estados Unidos. 

Culturalmente as batalhas já despertavam grande interesse popular8, e no momento se 

formava um público para a reportagem ilustrada. Somados, esses fatores criaram um 

contexto favorável para a inserção da fotografia na temática de guerra.  

Durante a Guerra da Crimeia (1854-55), o editor Thomas Agnew convidou o fotógrafo 

do Museu Britânico, Roger Fenton, para fotografar junto à frente de batalha. Devido à 

precariedade tecnológica na reprodução de imagens na época, as fotografias foram 

inseridas na imprensa como gravuras. Mesmo assim, a pesquisadora Marie-Loup Sougez 

(1991 apud SOUSA 2004) considera Fendon o primeiro repórter fotográfico da história.  

Essa reportagem fotográfica foi previamente censurada. Fendon não deveria fotografar 

os horrores do conflito para não causar desespero nos familiares dos soldados9. Mas para 

além da censura, limitações técnicas impediam o fotógrafo de se posicionar na ação, e 

seus registros se resumiram ao que Sousa chama de “teatro de operações” e 

“consequências das atividades bélicas”. (p.34) 

A partir da guerra da Crimeia, todos os grandes acontecimentos bélicos tiveram cobertura 

fotográfica, sendo que a Guerra de Secessão (1861-65), nos Estados Unidos, foi a 

primeira com presença significativa de fotógrafos.  

A Guerra de Secessão foi também a primeira ocasião da história em que 

os “fotojornalistas”10 correram perigo de morte ao cobrirem a frente de 

batalha. Um perigo agravado pela enorme quantidade de equipamentos 

que necessitavam transportar consigo, incluindo uma carroça-laboratório 

(tal como na Crimeia, usava-se a técnica do colódio úmido, que exigia 

que as fotografias fossem reveladas mal fossem obtidas) e câmeras 

enormes com tripé. (SOUSA, 2004 p. 39) 

Souza aponta os principais aspectos sobre o desenvolvimento do fotojornalismo na 

cobertura da Guerra de Secessão, dentre as quais destaco para este trabalho que “a 

                                                           
8 SIZA; ALEXANDRINO 1991 Apud Sousa 2004 
9 FREUND 1989 apud SOUSA 2004. 
10 O autor ressalva que os fotógrafos que cobriram esses acontecimentos não se identificavam como 

fotojornalistas; somente na década de 1890 começou a despontar o profissionalismo nesse campo.  
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fotografia passa a ser vista como uma força atuante e capaz de persuadir devido ao seu 

‘realismo’, à verossimilitude.” (p. 37), e  

A percepção de que a velocidade entre o momento de obtenção da foto e 

o da sua reprodução era fundamental numa esfera de concorrência: o 

recurso ao comboio para transportar as fotos até a redação tornou-se um 

procedimento de rotina, que terá começado a acentuar a 

cronomentalidade11 dos fotojornalistas envolvidos e tornar a atualidade 

num critério de valor notícia (também) fotojornalístico; por vezes, as 

fotografias das batalhas eram publicadas menos de uma semana após sua 

realização. (Sousa, 2004, p.37) 

Inovações ainda no século XIX foram primordiais para o desenvolvimento do 

fotojornalismo, entre as quais destaca-se o halftone, base tecnológica que permitia a 

publicação de fotos junto aos textos (primeira publicação em 1871 e generalização do uso 

a partir de 1880 na Europa); e a película fotográfica em forma de tira, inventada por 

George Eastman e W. Walker (1884), que facilitou demais a atividade fotográfica ao 

substituir as chapas de vidro e metal, cuja manipulação e transporte eram difíceis.  

O desenvolvimento técnico e a competição entre as revistas ilustradas – cada vez mais 

numerosas – ligou em definitivo o fotojornalismo à lógica da velocidade. “(...) A sua 

palavra de ordem agora é a rapidez em todos os aspectos, quer ao tirar a fotografia, quer 

ao reproduzi-la.”, diz o diretor da publicação alemã Illustrierte Zeitung em 1884.12  

Quando a fotografia ampliou seu espaço na imprensa – inicialmente em publicações mais 

populares, depois nos veículos mais clássicos –, surgiram os primeiros repórteres 

fotográficos profissionais que se identificavam como tal. Esses fotógrafos comumente 

eram mal vistos pelo público por seu estilo rude e por representarem as pessoas de forma 

grotesca nas fotografias. O cheiro forte e as luzes ofuscantes dos flashes de magnésio que 

eles utilizavam também causavam repulsa. O principal critério de escolha desses 

profissionais era a força física, devido ao peso das câmeras utilizadas na época. “O 

                                                           
11 Nota de Sousa sobre cronomentalidade (p.37): “Como defendeu Philip Schlesinger (1977) (...), os 

jornalistas são membros de uma cultura ocidental consciente do tempo. Segundo o autor, a consciência 

que os jornalistas têm da passagem do tempo é maior do que na maioria das restantes profissões, devido, 

principalmente, à existência de deadlines e ao fato da estrutura de competição definir a notícia como uma 

mercadoria perecível que exige, para seu fabrico diário, uma estrutura de produção baseada no valor do 

imediatismo. Para Schlesinger, a capacidade de vencer o tempo seria mesmo a demonstração mais clara 

de competência profissional.”  

12 SIZA; ALEXANDRINO 1991, s.p. apud Sousa 2004, p. 44 
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objetivo destes fotógrafos era (...) o de conseguir uma foto, o que na época queria dizer 

que a imagem devia ser nítida e utilizável para reprodução.”13 

Desde o fim da década de 1880, câmeras de pequeno formato são comercializadas; a 

primeira Kodak foi inventada e fabricada por George Eastman em 1888, alcançando 

amadores e começando a democratizar a fotografia. Mas a qualidade dessas câmeras não 

era suficiente para uso profissional, então os equipamentos de grande formato 

predominaram no fotojornalismo até 1930.   

 

1.2 Fotojornalismo e tecnologia no Século XX 

A primeira guerra mundial (1914-18) desencadeou o primeiro fluxo constante de 

fotografias para a imprensa. Depois do conflito, se estabeleceu na Alemanha – uma das 

nações vencedoras – a república de Weimar (1918-33), cuja realidade próspera e o clima 

liberal propiciaram o desenvolvimento das artes, letras e ciência. E nesse contexto, 

irrompeu nos anos 20 o que é chamado de fotojornalismo moderno.  

A forma como se articulava o texto e a(s) imagem(ns) nas revistas 

ilustradas alemãs da “nova vaga” permite que se fale com propriedade 

em fotojornalismo. Já não é apenas a imagem isolada que interessa, mas 

sim o texto e todo o “mosaico” fotográfico com que se tenta contar a 

“estória”. (SOUSA, 2002, p. 72) 

Os principais avanços tecnológicos que possibilitaram o início do fotojornalismo 

moderno foram: 

a)  A invenção do flash de lâmpada – que substituiu o de magnésio –  em 1925 e seu 

aperfeiçoamento em 1929, com a inserção de um metal refletor na lâmpada;  

b) A comercialização de uma câmera de pequeno formato da marca alemã Leica em 

1930 com objetivas intercambiáveis e que utilizava um filme de 36 exposições, 

sobre a qual Sousa afirma que 

O fotojornalista, com ela, ganha mobilidade, pode posicionar-se melhor 

face ao evento, explorando pontos de vista variados, passa mais 

facilmente despercebido, não necessita de usar constantemente flash para 

fotografar em interiores e tem à sua disposição uma gama de objetivas 

permutáveis que pode mudar consoante os objetivos do seu trabalho e a 

distância a que tem de se situar. (SOUSA, 2002, p. 73) 

                                                           
13 FREUND 198,  p. 109 apud SOUSA 2004, p.48 
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Tais possibilidades – aliadas ao desenvolvimento de filmes mais sensíveis e lentes mais 

luminosas – favoreceram o surgimento da candid photography, caracterizada por um 

fazer fotográfico espontâneo, não posado e não protocolar. Foi principalmente o repórter 

fotográfico alemão Erich Salomon (1826-1944) que começou esse movimento, por isso 

ele é comumente apontado como o pai do fotojornalismo moderno. A candid photography 

marca o início da presença “invisível” do repórter, base da linha de pensamento da 

fotografia como documento, conforme veremos no próximo capítulo. 

O fotógrafo francês Henri Cartier Bresson declarou que considerava a Leica como um 

prolongamento de seu olho, e o que Rouillé (2009) comenta sobre isso é: “A máquina é 

mais do que um simples prolongamento de seu corpo (...). A fotorreportagem, de fato, 

origina-se de uma verdadeira mistura dos corpos: o da máquina e o do fotógrafo...” (p. 

129) 

 

1.3 Fotojornalismo e tecnologia hoje  

Permitindo-me dar um salto histórico dos primórdios do fotojornalismo moderno para o 

século XXI, destaco que a associação entre fotografia digital e internet alterou 

profundamente o processo de captura, transmissão e consumo de imagens, afetando o 

fazer fotojornalístico em muitas esferas.  

Citando possibilidades tecnológicas que considero mais relevantes para este trabalho, 

equipamentos com wi-fi permitem a transmissão da fotografia logo após o clique, e ela 

pode ser publicada quase instantaneamente em veículos online. Câmeras atuais permitem 

a captura de várias imagens por segundo, e como no universo digital a quantidade de 

imagens não é limitada como no filme de 36 exposições, um “instante decisivo”14 pode 

ser “retirado” de uma grande sequência de fotografias. Isso sem contar a possibilidade de 

se filmar em alta resolução com a própria câmera fotográfica e depois escolher um frame 

para reproduzir como fotografia. Equipamentos com alta performance em ISOs altos 

possibilitam fotografias nítidas e congelamento da ação em situações de baixíssima 

luminosidade. É com esse estágio tecnológico que o projeto Fotojorlirismo com câmeras 

                                                           
14 Expressão cunhada por Henri Cartier-Bresson, em resumo seria uma fotografia única, feita no instante 
certo e capaz de sintetizar a cena, o momento, a situação.   
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de brinquedo rompe ao propor que pautas fotojornalísticas sejam cumpridas com 

equipamentos precários. 

   

2. Realidade, representação, a trama fotográfica e o fotojornalismo 

Kossoy (2002) define a fotografia como uma “representação a partir do real” (p.31). O 

autor explica que toda imagem fotográfica possui um rastro indicial, mesmo que o 

referente tenha sido produzido artificialmente. Acrescento que essa conexão física entre 

a fotografia e o referente existe mesmo que o autor não queira estabelecer uma conexão 

literal entre eles.  

Isso quer dizer que a fotografia traz o registro de um fragmento recortado de determinado 

tempo/espaço que ficou no passado. A ligação realista da imagem fotográfica com seu 

referente faz com que seja atribuída a ela o status de espelho ou de documento fiel da 

realidade, pensamento que marcou o fotojornalismo moderno.   

De acordo com Rouillé (2009), o aspecto documental da fotografia, que ele chama de 

fotografia-documento, foi um instrumento fundamental de legitimação da modernidade, 

consolidada pela revolução industrial (século XIX). A fotografia é identificada como o 

sistema de representação da sociedade industrial e das grandes transformações que 

permearam a época, como a urbanização, o desenvolvimento do sistema de transportes 

(estrada de ferro e navegação a vapor) e o neocolonialismo.  

A lógica da fotografia como documento se encaixou perfeitamente nesse momento 

primordial da indústria, em que se exaltava o valor das máquinas e da ciência. Acreditava-

se que, como imagem tecnológica, a fotografia não dependia do olhar ou das mãos 

imprecisas do homem, ao contrário da pintura. Ou seja, a imagem fotográfica era 

associada ao real sem interferência do operador da câmera. O homem moderno não 

considerava hibridações e distinguia radicalmente o humano do não humano, nesse caso, 

representados respectivamente pela pintura e pela fotografia.  

Além de inventariar, organizar e ressignificar o novo real, a fotografia-documento teve 

funções produtivas e experimentais nas ciências (por exemplo, na astronomia e na 

medicina), além de funções ilustrativas, com destaque na publicidade durante a expansão 

econômica no período entreguerras.  
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E a partir da década de 1920, a função mais importante da fotografia passou a ser de 

informar, o que se tornou possível pela aliança entre fotografia e imprensa, propiciada 

pelas transformações tecnológicas citadas no capítulo anterior.  Então surgiu a figura do 

repórter fotográfico, considerado nesse momento neutro e objetivo, pois tinha uma 

posição de “exterioridade diante dos acontecimentos”. (Rouillé, 2009, p.131) 

Acreditava-se que a função do repórter era ter contato direto com o real e recortá-lo ao 

vivo (fotografia-ação), capturando a verdade em um “instante decisivo”, expressão 

cunhada pelo fotógrafo Henry Cartier-Bresson (1908-2004), grande expoente desses 

valores.   

Rouillé (2009) explica que tal visão idealista desconsiderava a noção de construção do 

real. “Fotografar consiste em transformar o real num real fotográfico. Não recortar-

registrar, mas transformar, converter” (p.132). 

Sobre isso, Kossoy (2002) apresenta a noção de primeira e a segunda realidades 

envolvidas na fotografia, sendo que a primeira seria composta pelos fatos diretamente 

conectados ao real, ou seja, a história e o contexto particulares do tema registrado, além 

das ações e técnicas utilizadas pelo fotógrafo para registrar esse tema. Enquanto a segunda 

realidade seria a representação do tema na imagem fotográfica. Sendo assim, de acordo 

com o autor, “toda e qualquer fotografia que vemos (...) será sempre uma segunda 

realidade.” (p. 37) 

E a segunda realidade, a da representação, é construída; uma recriação ideologizada: “O 

assunto, tal como se acha representado na imagem resulta de uma sucessão de escolhas, 

um somatório de seleções de diferentes naturezas – idealizadas e conduzidas pelo 

fotógrafo” (p. 27). Acrescento que, no caso do fotojornalismo, essa seleção envolve 

outros personagens além do fotógrafo, como pauteiro, repórter e editor, atores que podem 

interferir na produção da imagem antes do momento do clique.   

Kossoy afirma que a representação fotográfica está envolvida por uma trama complexa, 

composta por elementos de ordem material, como os recursos técnicos disponíveis e a 

forma em que eles são utilizados, e de ordem imaterial, que engloba a cultura em que o 

fotógrafo está inserido, suas referências pessoais, visão de mundo etc. 

Mesmo quando o fotógrafo tenta se fazer invisível e interferir o mínimo na primeira 

realidade ao fazer seu trabalho – à moda Salomon, “pai” do fotojornalismo moderno, que 
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chegava a utilizar uma câmera com obturador especial sem ruído nesse intuito, ou à moda 

Bresson, que se descrevia como um predador – é  preciso considerar o processo de 

criação, recorte e construção envolvido no fazer fotográfico.  

Em imagens publicadas na imprensa, essa construção não termina após o fotógrafo 

completar seu processo de criação – que além da preparação e do momento do clique 

pode incluir edição digital  – , pois a imagem ainda passa pela editoração, com ação de 

outros profissionais. O posicionamento da fotografia na página, a legenda, a matéria que 

a acompanha, a manchete dessa matéria, a interação da imagem com outras imagens da 

página e até os anúncios veiculados na página podem influenciar a interpretação da 

fotografia pelos receptores, assim como seus próprios filtros culturais e mentais.    

Obtém-se assim, por meio da composição imagem-texto, um conteúdo 

transferido de contexto: um novo documento é criado a partir do original 

visando gerar uma diferente compreensão dos fatos, os quais passam a 

ter uma nova trama, uma nova realidade, uma outra verdade. (Kossoy, 

2002, p. 55)  

 

2.1 Fotografia-expressão e documentário imaginário 

De acordo com Rouillé, o advento da sociedade da informação gerou uma crise na 

fotografia-documento, abrindo espaço para o que ele chama de fotografia-expressão. 

Reprodução de imagens da televisão quando as imagens de guerra passaram a ser 

controladas (imagens das imagens, que não precisam de um repórter fotográfico 

“recortando” a realidade ao vivo), jornalismo de celebridades (que segundo o autor não 

tem pretensão ao verdadeiro; encena) e tendência à roteirização das fotorreportagens são 

citados como elementos que contribuíram para minar a crença no modelo da fotografia-

documento ao romperem com o regime de verdade da reportagem. Tais elementos 

marcaram o início de uma prática encenada, construída, ou seja, baseada em valores 

opostos aos do “recorte ao vivo” e do “instante decisivo”.  

É interessante observarmos que a prática encenada da fotografia-expressão retoma 

elementos do período anterior ao fotojornalismo moderno, quando as limitações 

tecnológicas impediam ou dificultavam o posicionamento do fotógrafo na ação e, 

portanto, a tendência da fotografia espontânea ainda não havia despontado. 

No paradigma da fotografia-expressão há a consciência de que o sentido das coisas 

precisa ser produzido; expresso em vez de descoberto ou registrado. Há afirmação da 
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individualidade e da subjetividade do fotógrafo (noção de autor); construção da imagem 

a partir de um real encenado; diálogos e trocas com as pessoas fotografadas em vez de 

imagens “roubadas” por fotógrafos espectadores; e valorização da escrita fotográfica 

como meio de se extrair as visibilidades.  

Todos esses setores da fotografia-expressão têm em comum uma alta 

consciência da forma e de explorar seus infinitos componentes: 

enquadramento, ponto de vista, luz, composição, distância, cores, 

matéria, nitidez, tempo de exposição, encenação, etc. A escrita (a 

maneira, o estilo) produz sentido; essa é a lógica da fotografia-expressão, 

oposta à da fotografia documento, que acredita que o sentido já está 

presente nas coisas e nos estados das coisas e que sua tarefa é extraí-lo 

das aparências (ROUILLÉ, 2009, p. 168). 

No âmbito da fotografia-expressão surge o “documentário imaginário”, uma das vertentes 

da fotografia documental contemporânea cujo conceito foi expresso por Kátia Lombardi 

(2008). Essa vertente se desenvolveu a partir de quebras de paradigma em relação à 

fotografia documental clássica, que, assim como o fotojornalismo moderno, se estruturou 

ancorada em valores como busca da verdade e objetividade.   

Segundo Lombardi, o conceito de documentário imaginário pode ser entendido pelo 

desmembramento do termo. Documentário faz menção ao gênero fotográfico em 

questão15; e imaginário “diz respeito ao lugar onde estão instalados os sonhos, os desejos, 

os mitos, as crenças, as aspirações, as subjetividades. É também o espaço da criatividade 

(...)”. (Lombardi, 2008, p.44) 

No documentário imaginário os fotodocumentaristas incorporam conteúdos do 

imaginário como ferramenta de trabalho. A autora  nos lembra que todo fotógrafo sempre 

se utilizou de seu imaginário – conforme já citado nos argumentos de Kossoy e Rouillé –

, mas no documentário imaginário isso acontece de forma explícita, livre e aberta.  

Foi a partir do pós-guerra que os fotógrafos documentaristas começaram 

a deixar o imaginário falar mais abertamente. Na contemporaneidade, a 

preocupação em ser fiel ao visível deixou de ser prioridade, e os 

fotógrafos documentaristas começaram a transportar para suas imagens 

as elaborações situadas no consciente específico - que diz respeito à 

estrutura psicológica. (Lombardi, 2008, p.46) 

Na lógica do documentário imaginário, as imagens estão menos presas aos referentes; a 

ficção é assumida e desejada; há liberdade para produção, interferências e direção de 

                                                           
15 Lombardi cita como características fundamentais da fotografia documental a pesquisa prévia sobre 
um tema, o desenvolvimento de projetos de longa duração, que não sejam somente um registro de 
passagem, e a produção de um conjunto de imagens que formem uma narrativa.  
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cenas; há abertura para experiências estéticas; e é comum a apropriação de imagens para 

a construção de outras imagens. Outra característica é que as imagens tendem a ser abertas 

a mais possibilidades de leitura e a interpretações mais complexas porque os 

fotodocumentaristas potencializam sua capacidade conotativa ao fotografar. 

Lombardi ressalta que a tecnologia tem o papel de intermediar a expressão do imaginário 

na fotografia. Recursos técnicos que não eram muito utilizados na fotografia documental, 

como desfoque, movimentos borrados e sobreposição de imagens foram adotados no 

anseio de praticar novas formas de representação.  

 

2.2 O fotojornalismo no contexto de abertura para novas representações  

Se pudéssemos caracterizar o fotojornalismo contemporâneo com um único adjetivo, o 

mais preciso seria “híbrido”. No fotojornalismo pós-moderno há hibridismos de estilo, 

práticas e valores profissionais, além dos hibridismos de linguagem com outros campos 

da fotografia e da arte. Nele coexistem a lógica da fotografia-expressão e elementos que 

remontam ao início do fotojornalismo moderno. A posição de exterioridade do repórter, 

a espontaneidade do personagem e da ação e a cena capturada no momento certeiro, no 

estilo “instante decisivo”, ainda são exaltadas em determinadas situações. Ao mesmo 

tempo em que a criatividade na construção das imagens é valorizada e o diálogo com 

entrevistados para se extrair visibilidades fazem parte da rotina profissional, assim como 

os retratos posados e dirigidos pelo fotógrafo.   

O fotojornalismo contemporâneo é menos aberto a experimentações e a subjetividades 

que a fotografia documental contemporânea, mas esses elementos também têm espaço, 

dependendo do meio de comunicação, do veículo, dos profissionais e da pauta. Estamos 

num patamar em que é difícil estabelecer com clareza o limiar entre o que “pode” e o que 

“não pode” na atividade fotojornalística; o que são intervenções aceitáveis, o que é 

considerado falseamento da informação; em que situação cabem ou não cabem inovações.   

A ficção não deixou de ser tabu na fotografia noticiosa; ela existe mas não é assumida. 

Podemos citar inúmeros exemplos de imagens publicadas em veículos de comunicação 

que trazem elementos claramente ficcionais na construção de sentido. Dois casos célebres 

são a fotografia de Lula Marques em que Hugo Chavez parece estar com orelhas do 



12 
 

Mickey e a fotografia de Wilton de Souza Júnior em que a ex-presidenta Dilma parece 

ser transpassada por uma espada; ambas premiadas em concursos.  

No fotojornalismo contemporâneo há um jogo de forças em que encontramos 

simultaneamente espaço para criação e iniciativas para se manter a maior fidelidade 

possível entre a fotografia e o referente - e à forma em que esse referente foi registrado 

no momento do clique. Por exemplo, em 2015, a agência de notícias Reuters proibiu seus 

profissionais de fotografarem em raw, arquivo bruto em que é possível redefinir a 

exposição, o balanço de branco, o contraste, a nitidez, dentre outros elementos, sem que 

essas redefinições fiquem gravadas na imagem como alterações. O arquivo em raw foi 

considerado vilão, mas é de notório conhecimento que já nos tempos da fotografia 

analógica os fotógrafos sempre interferiam no resultado final da fotografia depois do 

clique, não no computador, mas no laboratório. Em suma, as práticas, valores e 

entendimentos sobre a profissão no fotojornalismo contemporâneo são campos em 

disputa.  

 

3. Projeto Fotojorlirismo com câmeras de brinquedo 

Ao propor uma quebra na relação entre o fotojornalismo e o desenvolvimento tecnológico 

de seu tempo histórico com a utilização de equipamentos rudimentares no cumprimento 

de pautas – que nunca seriam utilizados seriamente para tal finalidade –, o projeto 

“Fotojorlirismo com câmeras de brinquedo” gera um processo fotográfico 

intencionalmente ficcional e experimental, que não se insere no campo do fotojornalismo, 

mas no âmbito da fotografia expandida e do neopictorialismo – conceitos que veremos a 

seguir –, com elementos de documentário imaginário.  

A fotografia expandida é uma possibilidade de expressão que foge da 

homogeneidade visual repetida à exaustão. Uma espécie de resistência e 

libertação. De resistência, por utilizar os mais diferentes procedimentos 

que possam garantir um fazer e uma experiência artística diferente dos 

automatismos generalizados; de libertação, porque seus diferentes 

procedimentos, quando articulados criativamente, apontam para um 

inesgotável repertório de combinações que a torna ainda mais 

ameaçadora diante do vulnerável mundo das imagens técnicas. 

(FERNANDES JR 2006 p. 19) 

 

De acordo com Fernandes Jr, o mais relevante na fotografia expandida é o processo de 

criação e os procedimentos adotados pelo artista no desenvolvimento de cada trabalho.  
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3.1 Equipamentos  

Os equipamentos selecionados para o desenvolvimento do projeto são: 

 

. Uma pinhole de MDF;  

 

 

. Câmeras descartáveis de plástico que já vêm com filme e possuem abertura, velocidade 

e foco fixos (além do ISO do filme já determinado);  
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. Uma câmera semidescartável de origem chinesa com corpo e lente de plástico, focus 

free e com abertura e velocidade fixas (chamada no Brasil de Aquapix, mas sem 

referência a essa marca na embalagem).  

 

 

. E uma câmera estilo lomo com objetiva plástica, abertura e velocidade fixas, modo 

bulb16, duas opções de distância focal e um flash, que pode ou não ser utilizado (La 

Sardina – que possui esse nome em referência ao formato de lata de sardinha).  

Uma regra estabelecida para o desenvolvimento do trabalho é que, para se configurarem 

como pautas de fotojornalismo, os eventos/temas fotografados devem ter critérios de 

noticiabilidade, como relevância social e atualidade. Mesmo que os ensaios tenham 

caráter documental, no momento de sua realização precisam ter ligação com  

acontecimentos factuais ou efemérides.  

 

3.2 Neopictorialismo e referências visuais 

Diversos artistas contemporâneos desenvolvem trabalhos com pinhole e outros 

equipamentos rudimentares.  O neopictorialismo, movimento que surgiu no fim do século 

XX, e que segundo Rouillé “conjuga a arte fotográfica com a arte do misto” (p. 283), se 

utiliza de intervenções manuais, câmeras artesanais e práticas arcaicas no intuito de 

produzir obras únicas, raras, em oposição à lógica da reprodutibilidade da fotografia.  

Em minha busca por referências, encontrei trabalhos de natureza documental feitos com 

câmeras artesanais e/ou precárias. Mas com algum tipo de ligação com o fotojornalismo 

                                                           
16 No modo bulb o obturador fica aberto enquanto o disparador está apertado, ou seja, é uma maneira 
de controlar a entrada de luz mesmo nesse tipo de câmera com abertura e velocidade fixas.   
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(no sentido de informar por meio de imagens sobre um acontecimento factual), me 

deparei apenas com o relato de que o jornalista austríaco Ernst Grandits levou uma câmera 

Lomo LC-A17 para Sarajevo ao cobrir as guerras ioguslavas do início dos anos 1990, 

“capturando imagens da guerra de uma maneira completamente diferente do jornalismo 

típico da época”. (Lomo Life, p. 44) 

 

Fotografia de Ernst Grandits. Reprodução p. 44-45. Legenda no livro: “Retrato de uma 

menina enfrentando a neve no rigoroso inverno de Sarajevo.” 

                                                           
17 Câmera que originou a cultura da Lomografia na Europa.  



16 
 

 

Ernst Grandits. Reprodução p. 46-47 

Alguns trabalhos que serviram como referência visual para projeto foram: 

1) Trabalhos documentais de Dirceu Maués18 com pinhole. 

 

Fotografia de Dirceu Maués da série Ver o peso no buraco da agulha (2004) 

                                                           
18 Dirceu Maués é um artista/pesquisador paraense com sólido trabalho autoral em fotografia e vídeo 
ligado à construção e ao uso de pinholes e equipamentos rudimentares. 
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Fotografias de Dirceu Maués da série Em um lugar qualquer – Outeiro, 2009 

 

2) Projeto Cafe Art (Reino Unido), em que moradores de rua são convidados a 

fotografar com câmeras descartáveis.    

 

Fotografia de Goska Calik. Reprodução do site cafeart.org.uk 

  

Fotografia de David Tovey, à esquerda; Fotografia de Cecie, à direita. Reproduções do site 

cafeart.org.uk 
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3) Trabalhos de Mateus Sá19 com o que ele chama de câmeras “plec plec”. 

 

Exposição Cidades que senti, Recife, 2010. Reprodução do site criativa-am.blogspot.com.br 

 

4) Lomografias publicadas no livro Lomo Life: o futuro é analógico, da editora 

Senac (sem autor).  

 

  

Fotografias sem identificação do autor. Reprodução p. 52-53. Legenda: “Fotos tiradas 

para documentar a viagem feita a Havana, Pinar del Río e Santiago de Cuba no verão 

europeu de 1997”.  

                                                           
19 Fotógrafo e artista visual pernambucano que já desenvolveu projetos com câmeras precárias.  
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Fotografias sem identificação do autor. Reprodução p. 54-55. Legenda: “No verão europeu de 

1997, os lomógrafos viajaram ao Vietnã capturando imagens dos vietnamitas e do país através de 

suas lomos LC-A.” 
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3.3 Processo fotográfico 

Como mencionado anteriormente, o projeto “Fotojorlirismo com câmeras de brinquedo” 

ainda está em andamento. Até a conclusão deste artigo foram desenvolvidas quatro 

pautas, assim intituladas: “Manifestação Ocupa Brasília” (em 24 de maio de 2017); 

“Julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral” (em 8 de junho de 

2017); “Parada gay em São Paulo” (em 18 de junho de 2017); e “Festejos de São João em 

São Luís do Maranhão e região metropolitana” (entre 23 e 25 de junho de 2017). 

Nenhuma das quatro foi cumprida com a pinhole; somente as outras três câmeras foram 

utilizadas na primeira etapa do projeto.  

Neste tópico vou relatar os pontos do processo fotográfico que considero mais relevantes 

e analisar os resultados preliminares do trabalho.   

 

a) Relação entre o fotojornalismo e o tempo (cronológico)/ velocidade  

O uso das câmeras de brinquedo rompeu com a lógica de imediatismo – e com a 

cronomentalidade citada por Souza – que o fotojornalismo estabeleceu desde seus 

primórdios. No processo fotográfico do projeto foi estabelecida uma relação com o tempo 

cronológico muito diferente da praticada na atividade hoje, no dia a dia das redações, 

tanto na captura das imagens quanto na hipotética transmissão das fotografias para 

publicação.  

Na captura, uma das questões problemáticas é a falta de agilidade dos equipamentos, que 

não respondem ao estímulo físico (o apertar do botão de disparo) instantaneamente como 

as câmeras DLSR20; há um ligeiro retardo que dificulta o clique no instante desejado.  

Outro ponto a ser destacado é que as câmeras utilizadas não fazem sequências de várias 

fotografias por segundo – recurso que facilita muito o registro de ações. Inclusive é 

preciso avançar o filme manualmente entre uma fotografia e outra, e quando o filme 

acaba, é necessário rebobiná-lo manualmente e inserir outro na câmera. Esses 

procedimentos estavam inseridos no cotidiano do fotojornalista no passado, mas por não 

corresponderem ao estágio tecnológico do presente – ao qual estou acostumada – me 

obrigaram a desacelerar e a buscar estratégias para minimizá-los. 

                                                           
20 Sigla do termo em Inglês Digital Single Lens Reflex. Pelo nome significa que são câmeras digitais com 
espelho e lentes intercambiáveis. Mas diversos atributos técnicos a tornam mais apropriados para o uso 
profissional na fotografia que as câmeras compactas.  
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A falta de fotômetro interno foi outro fator que diminuiu a praticidade e aumentou o 

tempo da produção de fotografias nas situações noturnas em que utilizei a câmera La 

Sardina no modo bulb, pois tive que medir a luz do ambiente com um fotômetro externo 

antes de fotografar.  

Além dessas dificuldades técnicas básicas que alteram a relação de tempo na captura das 

imagens, a fragilidade de uma das câmeras gerou outra quebra no imediatismo do 

fotojornalismo convencional. Para cumprir a pauta “Manifestação Ocupa Brasília”, na 

Esplanada dos Ministérios, eu só havia levado a câmera semidescartável (Aquapix), e ela 

parou de funcionar assim que eu comecei a usá-la. Era uma câmera nova e testada 

anteriormente. Claro que qualquer equipamento pode falhar durante um trabalho 

fotográfico, mas a probabilidade de isso ocorrer com uma DLSR é muito menor em 

relação a uma câmera de plástico, ainda mais sendo usada pela segunda vez.  

O incidente me fez tomar a decisão de sair do local da pauta, me locomover para comprar 

uma câmera descartável na loja em que eu havia comprado os filmes antes de ir à 

Esplanada (a cerca de 2,5 km de distância), e retornar. O fato de ser uma pauta com longa 

duração foi determinante para que esse deslocamento não inviabilizasse o trabalho do dia, 

mas na dinâmica convencional do fotojornalismo numa pauta que envolve ação, essa 

situação dificilmente seria tolerada, pois no tempo levado para ir e voltar poderia ter 

ocorrido algo “imperdível” na pauta, ou seja, com alto potencial de noticiabilidade, e na 

lógica da concorrência entre os veículos de comunicação, seria um problema eu não 

apresentar “a tal” foto. 

Outra quebra na relação entre fotojornalismo e velocidade se refere à transmissão das 

fotografias aos veículos de comunicação. Para uma hipotética transmissão das imagens 

seria necessário revelar o filme e digitalizá-lo, fluxo que não faz sentido em tempos de 

fotografia digital e internet. Dependendo da pauta, do veículo e do equipamento utilizado, 

os fotojornalistas fazem a transmissão quase simultaneamente ao clique, seja baixando a 

fotografia num notebook ou tablet, seja usando o wi-fi da câmera, quando há esse recurso 

no equipamento. A busca pelo furo jornalístico, por publicar a notícia antes que o 

concorrente, por informar o leitor em “tempo real” são determinantes neste caso. 

 

b) Limitação na quantidade de fotografias  
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A limitação na quantidade de fotografias a serem feitas também foi uma virtualidade 

determinante no projeto. No geral eu levei dois filmes de 36 poses por pauta, chegando a 

no máximo três. Foi preciso economizar nos cliques, e isso me gerou insegurança no 

cumprimento das pautas mais longas e com muitos elementos a serem fotografados.  

Avalio que a impossibilidade de fazer quantas fotos eu julgasse necessário, aliada à 

impossibilidade de fazer sequências fotográficas, me levou instintivamente à lógica do 

“momento decisivo”, no sentido de esperar o momento “exato” (com segundos de 

antecipação para superar o delay da câmera) para cada clique. Simultaneamente, o medo 

de perder cenas que eu considerava muito relevantes para aquela pauta me fez gastar duas 

ou mais poses com a mesma cena, o que aumentava a tensão de faltar poses no final.  

 

c) Baixa possibilidade de controle na produção das imagens  

O maior desafio no cumprimento das pautas com as câmeras de brinquedo foi a baixa 

possibilidade de controle na produção das imagens devido às características dos 

equipamentos, que não permitem ou dificultam a tomada de decisões técnicas de acordo 

com meus objetivos, por exemplo, em relação à profundidade de campo, à escolha do 

ponto de foco e ao congelamento ou não de ações. Neste caso, a valorização da escrita 

fotográfica como forma de se extrair visibilidades e produzir sentido, característica da 

fotografia-expressão, foi prejudicada pela precariedade tecnológica.  

Meus conhecimentos sobre fotografia foram utilizados para driblar essa falta de controle 

o quanto fosse possível, mas tive que contar com o elemento “acaso” no cumprimento 

das pautas numa intensidade muito maior do que geralmente se conta no fotojornalismo, 

considerando que esse elemento sempre está presente na atividade, em maior ou menor 

grau. E a certeza de que a exposição estava correta – algo muito básico na fotografia 

profissional – vinha somente após eu buscar os filmes revelados, em contraposição à 

possibilidade de se orientar pelo fotômetro de uma câmera convencional e ainda verificar 

o resultado na hora pelo visor das câmeras digitais.  

Durante o dia (em ambientes externos), as decisões técnicas se limitaram à escolha da 

sensibilidade do filme: ISO 100 para cenas com sol direto e ISO 400 para cenas na 

sombra. Nas situações noturnas durante a pauta “Festejos de São João em São Luís do 

Maranhão e região metropolitana”, as únicas possibilidades de fazer fotografias com 
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exposição correta (ou próxima da correta) com ISO 100 ou 400 (opções encontradas em 

lojas físicas e com custo mais acessível) seriam pelo modo bulb da La Sardiña ou com a 

pinhole (que ainda não foi utilizada), já que os equipamentos (exceto a pinhole) possuem 

abertura e velocidade fixas. Então utilizei o modo bulb com medição externa da luz. 

Como o tempo de exposição era de segundos, essas fotografias ficaram com os 

movimentos borrados, afastando a representação do referente. Isso poderia ser uma 

escolha, mas paradoxalmente foi provocado pela ausência de escolhas.  

O retardo entre o disparo do obturador e o efetivo registro da imagem, citado no tópico 

sobre tempo cronológico, e os erros de paralaxe21, comuns em câmeras sem espelho, 

também podem ser mencionados nesse tópico sobre controle porque diminuem a precisão 

no ato fotográfico. 

 

d)  Impossibilidade de selecionar a objetiva mais adequada à situação 

A impossibilidade de selecionar a objetiva mais adequada a cada situação (porque as 

câmeras utilizadas possuem lente fixa grande-angular e na pinhole sequer há lente), além 

de diminuir a intervenção do fotógrafo na construção estética das imagens, dificultou ou 

impossibilitou a produção de algumas fotografias nas pautas. Por exemplo, na Parada Gay 

não consegui fotografar satisfatoriamente os personagens famosos dos carros alegóricos 

nem os balões de gás hélio que foram soltos no céu; para isso eu precisaria de uma 

teleobjetiva.  

Na manifestação Ocupa Brasília, a falta da teleobjetiva trouxe consequências ainda mais 

significativas para o trabalho, pois como houve ação policial contra os manifestantes, eu 

parei de fotografar no momento em que o gás de pimenta começou a me atingir. 

Fotografar uma ação policial violenta com uma grande-angular exigiria que eu ficasse 

muito perto do confronto, ou seja, me colocasse numa situação de risco que não fazia 

parte de minha proposta. A não utilização de máscaras e capacetes que fotojornalistas 

usam como proteção em determinadas situações também contribuiu para o não 

cumprimento da pauta até o fim.  

                                                           
21 Erro de paralaxe é um desvio de enquadramento que traz diferença entre o que está aparecendo no 
visor e o que efetivamente é registrado na câmera quando o obsturador é disparado. Esse desvio é 
gerado porque nas câmeras sem espelho o visor fica ao lado da lente onde a luz entra, enquanto nas 
câmeras reflex o visor tem conexão com a lente.  
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O resultado dessa falta de estrutura (lente apropriada e equipamentos de proteção) é que 

eu não fiz fotos de momentos considerados pela imprensa como principais nessa pauta. 

A maior parte das fotografias publicadas sobre a marcha – que foi destaque até na 

imprensa internacional – abordavam exatamente o confronto policial e o cenário de guerra 

em que se converteu a Esplanada dos Ministérios, inclusive com a presença das Forças 

Armadas.  

 

e) Caráter de brincadeira pelo aspecto lúdico das câmeras 

O aspecto lúdico dos equipamentos fez com que minha atuação nas pautas não fosse 

associada ao fotojornalismo, além de ter acarretado curiosidade e estranhamento em 

algumas situações. Em mais de uma ocasião, pessoas apontaram para a câmeras, 

perguntaram se elas eram de filme ou fizeram pose para que eu as fotografasse com o 

equipamento “exótico”.  

Uma ideia que surgiu durante a execução da última pauta dessa primeira leva foi a 

elaboração de um crachá com identificação de imprensa para fazer parte da performance 

envolvida no projeto. Avalio que seria interessante explorar mais esse caráter de 

performance nas próximas etapas, pois nele há um potencial de experimentação que pode 

incrementar o processo fotográfico.   

 

3.4 Análise dos resultados estéticos preliminares e conclusão 

A precariedade das câmeras de brinquedo geraram nas imagens elementos visuais não 

convencionais no fotojornalismo, como ausência de foco, movimentos borrados e 

distorcidos, excesso de flare, erros de exposição, vestígios de fotogramas queimados, 

registros de dedo no visor22, entre outros. Tais elementos reduziram a sensação de “real” 

e de objetividade nas fotografias em relação ao fotojornalismo convencional, conferindo 

às imagens uma estética de sonho, de cenas imaginárias e até de ficção, nem que seja em 

relação ao tempo histórico.23  

O processo criativo envolvido no projeto criou o seguinte paradoxo: elementos estéticos 

que no documentário imaginário são formas de expressão da subjetividade do autor 

                                                           
22 Devido à dificuldade de empunhadura. 
23 As fotografias parecem feitas por um fotógrafo amador em outra época; à primeira vista não são 
associadas à cobertura fotográfica de pautas jornalísticas em 2017. 
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aparecem nas imagens de forma não intencional, como “erros” e ação do acaso, 

provenientes da reduzida possibilidade de controle no ato fotográfico. A falta de escolha, 

que diminui a presença do autor no desenvolvimento da escrita fotográfica, não trouxe 

objetividade às imagens. Pelo contrário, trouxe um distanciamento maior entre a 

fotografia e seu referente do que o jornalismo convencional sem erros, problemas técnicos 

e tanta ação do acaso traria. Quando eu menciono a diminuição da presença do autor, 

refiro-me aos elementos de ordem material que envolvem a trama fotográfica, conforme 

a conceituação de Kossoy, não os de ordem imaterial, como as referências pessoais, a 

visão de mundo e a cultura em que o fotógrafo está inserido, que também influenciam a 

construção imagética da representação do real.  

A ausência de cenas, personagens ou ações que tinham relevância no contexto das pautas 

e que não foram fotografados ou cujas fotografias correspondentes foram perdidas devido  

às virtualidades forjadas pelo processo criativo também fazem parte dos resultados 

preliminares do projeto. E essas ausências só podem ser atestadas pela narrativa da 

fotógrafa sobre o processo fotográfico. Considero fundamental que além das imagens 

produzidas, relatos sobre o processo fotográfico estejam presentes na apresentação final 

do trabalho fotográfico – quando ele estiver pronto para ser apresentado ao público. A 

relevância do processo de criação no âmbito da fotografia expandida ficou claro neste 

projeto.  

A expectativa é que a pinhole de MDF – que será utilizada nas próximas etapas –   

intensifique dificuldades enfrentadas no processo fotográfico e algumas das 

características estéticas encontradas no resultado das primeiras pautas, por ser o modelo 

mais rudimentar dentre as opções disponíveis, sem visor, sem lente, muito propícia a erros 

de exposição e projetada para sensibilizar o filme apenas em longas exposições, mesmo 

em ambientes externos com luz do dia.    
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Apêndice 

Imagens do projeto Fotojorlirismo com câmeras de brinquedo produzidas entre maio e 

junho de 2017. 

 

. Data: 24 de maio de 2017  

Pauta: Manifestação Ocupa Brasília 

Câmera utilizada: Kodak descartável 

Imagens selecionadas 
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. Data: 8 de junho de 2017 

Pauta: Julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

Câmera utilizada: Aquapix com ISO 100 

Imagem selecionada 
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. Data: 18 de junho de 2017 

Pauta: Parada gay em São Paulo 

Câmeras utilizadas: La Sardina sem o flash com filme ISO 100 e Aquapix com filme 

ISO 400 

Imagens selecionadas  
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. Data: 23 a 25 de junho de 2017 

Pauta: Festejos de São João em São Luís do Maranhão e região metropolitana  

Câmeras utilizadas: La Sardina sem o flash com filme ISO 100 e Aquapix com filme 

ISO 400 

Imagens selecionadas  
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