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Resumo 
 

 

 

A presente dissertação faz uma reflexão sobre a relação entre fotografia 

jornalística e experiência estética, partindo da análise de uma das imagens 

produzidas em 2004 durante o massacre em uma escola de Beslan, na Rússia, e 

distribuída mundialmente pela agência Reuters. Apoiada na minha própria 

experiência e na repercussão causada pela imagem em tantas outras pessoas, 

destaco que, em determinadas circunstâncias, a fotografia jornalística produz um 

sentido que extrapola os limites mais imediatos do racional. Assim, foram 

investigados e configurados elementos presentes na imagem fotográfica 

passíveis de estimular o espectador a uma experiência estética. Uma experiência 

que suplanta a rotineira e que é capaz de nos tirar do entorpecimento no qual 

nos encontramos, tão frequentemente, diante da proliferação e banalização 

midiática da imagem, verificável no contemporâneo. Nesse caminho, detive-me 

em conceitos como os de tragédia e catarse, nos estudos da estética, memória e 

imaginação, e, ainda, na reflexão sobre a perplexidade humana diante da morte. 

Persegui, então, nas diversas imagens selecionadas, as associações de 

elementos que intensificam a produção de um sentido que reverbera, mais 

intensamente, no nosso mundo interior.   

 
 

 
Palavras-chave: fotojornalismo, experiência estética, catarse, memória, 

imaginação, morte. 
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Abstract 
 

 

 

The present dissertation reflects on the relationship between journalistic 

photography and aesthetic experience, beginning with an analysis of one of the 

images produced in the 2004 Beslan school massacre in Russia and distributed 

worldwide by the Reuters agency. Based on my own experience and the 

repercussions caused by the image in so many others, I point out that, in 

particular circumstances, journalistic photography produces a meaning that 

surpasses the more immediate limits of rational thought. Thus, elements in the 

photographic image that are able to stimulate the onlooker to having an 

aesthetic experience were investigated and described. Such an experience goes 

beyond the routine and is able to pull us out the numbness in which we so often 

find ourselves when facing the proliferation and media’s trivialization of the 

image in contemporary society. On this point, I address concepts such as tragedy 

and catharsis in studies on aesthetics, memory and imagination as well as 

reflections on human perplexity with regard to death. In the different images 

selected, I pursue the association of elements that intensify the production of a 

meaning that reverberates more intensely in our inner world.  

 
 
 
Key words: photojournalism, aesthetic experience, catharsis, memory, imagination, 

death. 
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De que maneira e até onde seria possível                   
pensar diferentemente em vez de  

legitimar o que já se sabe? 
                                        Michel Foucault, História da Sexualidade 

 
 

 

As reflexões por mim intituladas “Fotografia e Experiência Estética: a superação 

do efêmero no fotojornalismo contemporâneo” pretendem relacionar a fotografia 

jornalística à experiência estética, partindo da análise de uma das imagens 

produzidas em 2004 durante o massacre em uma escola de Beslan, na Rússia, e 

distribuída mundialmente pela agência Reuters. Um acontecimento pessoal, e, 

portanto íntimo, devo admitir, levou-me a escolhê-la na tentativa de responder, 

numa busca fatalmente interminável, minhas indagações sobre o poder de 

determinadas imagens fotográficas atingirem minha alma de maneira tão 

certeira e profunda.  

 

O fato foi que eu e minha filha nos sensibilizamos fortemente com a imagem da 

Mãe de Beslan, quase ao mesmo tempo apesar da distância e da diferença de 

fuso horário em que nos encontrávamos. Essa conexão me levou a sentir como 

se estivéssemos ligadas, tal qual a mãe e a filha fotografadas em Beslan, por 

uma dor que, apesar de não nos pertencer, num aparente paradoxo, nos unia 

num único laço a todas nós. Uma experiência que me levou a pressentir, por 

ínfimos instantes, a tão perseguida comunicabilidade universal. E foi com tal 

sentimento e apoiada na repercussão causada pela imagem em tantas outras 

pessoas que iniciei minha pesquisa ancorada na idéia de que, em determinadas 

circunstâncias, a fotografia jornalística produz um sentido que extrapola os 

limites mais imediatos do racional. 

 

Porém, minha aspiração mais profunda com estas reflexões é conseguir dividir 

com algumas outras pessoas o sentimento de união que se estabelece em mim 

quando me deparo com certas imagens. O meu desejo é o de compreender o 

mundo amplo, sem fronteiras, que se abre sobre mim quando elas – as imagens 

– levam-me e ajudam-me a tatear pedaços tão pouco explorados do meu ser.  
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E foi com essa aspiração que passei a investigar e configurar elementos 

presentes na imagem fotográfica passíveis de estimular o espectador a uma 

experiência estética. Uma experiência que suplanta aquela rotineira e que é 

capaz de nos tirar do entorpecimento no qual nos encontramos, tão 

frequentemente, diante da proliferação e banalização midiática da imagem, 

verificável no contemporâneo. Uma experiência que acontece quando 

conseguimos escapar do que o cineasta Wim Wenders fala, de maneira precisa, 

no documentário Janela da Alma1: "a atual superabundância de imagens, 

significa, basicamente, que somos incapazes de prestar atenção. Somos 

incapazes de nos emocionar com as imagens".  

 

Nesse caminho, detive-me em conceitos como os de tragédia e catarse, nos 

estudos da estética, memória e imaginação, e, ainda, na reflexão sobre a 

perplexidade humana diante da morte. Persegui, então, nas diversas imagens 

selecionadas, as associações de elementos que intensificam a produção de um 

sentido que reverbera, mais intensamente, no nosso mundo interior. Percebo 

que, mais profundamente, a análise proposta para essas imagens tenta alcançar 

o que Cézanne almejava, segundo Merleau-Ponty (2004, p. 127), por meio da 

sua pintura: "buscar a realidade sem abandonar a sensação". 

 

Para delimitar o campo de observação da pesquisa, foquei minha atenção, quase 

que exclusivamente, porém não totalmente, sobre as fotografias de caráter 

jornalístico difundidas pela mídia, que é reconhecidamente um espaço 

comunicacional dinâmico e polêmico.  

 

 

*** 

 

As diretrizes teóricas do presente estudo situam-se, sobretudo, no quadro da 

Fenomenologia. Como é sabido, essa corrente metodológica volta-se ao "estudo 

da experiência humana e dos modos como as coisas se apresentam elas mesmas 

                                                 
1 Documentário dirigido por João Jardim e Walter Carvalho, 2004. 
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para nós em e por meio dessa experiência" (SOKOLOWSKI, 2004, p. 10). Ou 

seja, a partir de uma experiência ancorada na realidade, a Fenomenologia, 

segundo Duarte (1998, p. 59), recupera o modo de ser do estético, até então 

percebido, apenas, como "aparência estética". Assim, os fenômenos da 

consciência devem ser estudados em si mesmos, na medida em que tudo que 

podemos saber do mundo parte desses fenômenos. Coisas, imagens, fantasias, 

atos, relações, pensamentos, eventos, memórias, sentimentos constituem 

nossas experiências de consciência. Nessa perspectiva, fotojornalismo e 

experiência estética serão adotados enquanto constituições da experiência.  

 

Para definir mais adequadamente os contornos do problema estudado, parti dos 

princípios que: a) A experiência estética não acontece apenas diante de objetos 

formalmente considerados como obra de arte (Cf. MORIN, entre outros); b) A 

fotografia pode provocar um arrebatamento no espectador (Cf. SONTAG, 

BARTHES, entre outros.); c) Alguns dos elementos que provocam esse tipo de 

experiência podem ser detectados e analisados iconográfica e semiologicamente 

(Cf. WELLS, entre outros).  

 

Por associar análise de conteúdo e de composição (ou seja, forma e fundo, afinal 

indissociáveis), a semiologia pareceu o método mais adequado a ser aplicado na 

análise das fotografias do presente corpus de estudo. Além disso, a semiologia 

oferece uma gama de ferramentas analíticas capazes de isolar uma imagem e de 

definir de que maneira ela funciona em relação aos sistemas de significação 

(ROSE, 2001, p. 69). Uma obra referencial para a utilização da abordagem 

semiológica da imagem é a Câmara Clara, de Roland Barthes, que permanece, 

desde 1980, um dos melhores exemplos da aplicação desse método.  

 

A partir dessa metodologia, minha análise de imagens privilegiou, inicialmente, 

dois eixos: o especificamente fotográfico (forma, composição, linguagem, sentido 

etc.); e o contextual, do ponto de vista do ato fotográfico (autor, época, técnica, 

estilo) e/ou da pessoa fotografada (situação de extrema dor ou alegria, gênero, 

classe social). Através da articulação dessas dimensões, busquei elementos 

capazes de produzir experiências estéticas que, mesmo apontando para uma 
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dimensão subjetiva, vinculada à condição do espectador, podem ser verificada a 

partir dos próprios objetos.  

 

 

*** 

 

 

No percurso que se abre com essas fundamentações teóricas, organizei minha 

pesquisa em três blocos. Num primeiro momento, dediquei-me a observar, 

descrever e interpretar a fotografia da Mãe de Beslan e imagens que me 

remetiam a ela. Observando-se que não realizei um trabalho de recepção, esse 

procedimento foi aflorado não apenas pela minha própria experiência, mas, 

também, pela repercussão que a fotografia provou entre leitores, profissionais e 

pesquisadores da imagem. Assim, voltei-me, principalmente, para uma análise 

semiológica apoiada pela hermenêutica e pela iconografia.  

 

No capítulo Imagem 2, detive-me na reflexão sobre os conceitos da estética e da 

experiência estética. Para tal, recorri a uma revisão bibliográfica e a constituição 

do estado da arte, capazes de garantir as condições de desenvolvimento da 

pesquisa. Simultaneamente, os trouxe para o contexto do meu objeto de estudo, 

o fotojornalismo. Para delimitar essa categoria específica de imagem, detive-me 

nos seus propósitos e inserção no campo midiático, além de eleger a 

representação da morte como um dos temas recorrentes nessa prática 

comunicacional.  

 

No terceiro e último bloco de reflexão, voltei-me ao estudo da memória e 

imaginação enquanto dimensões passíveis de serem desencadeadas pela 

observação de fotografias que, num primeiro olhar, apontariam apenas para 

vivências específicas de determinados grupos sociais. Para finalizar esse estudo, 

debrucei-me sobre uma possível estética peculiar do fotojornalismo e suas 

implicações no contexto midiático.  
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*** 

 

 

Como poderá ser verificado, este trabalho não se guiou por um único eixo de 

referência. Nenhum autor foi elevado à condição de norteador absoluto do que 

procurei analisar. Minha preocupação centrou-se mais em entender a relação do 

fotojornalismo com a experiência estética do que entendê-los à luz de um 

conceito estabelecido. Assim, recorri a diversos autores – entre os quais eu 

poderia destacar Merleau-Ponty, Frayze-Pereira, Morin e Sontag – para me 

ajudarem a, coerentemente, solidificar minhas idéias. 

 

Outro ponto que considero pertinente explicar é que não analisei as fotografias 

jornalísticas relacionando-as diretamente ao tipo de mídia na qual estavam 

inseridas ou mesmo em que posição se encontravam materialmente nos veículos 

– como é grandemente realizado em pesquisas sobre o fotojornalismo. Tomei 

essa decisão por entender que as imagens estudadas extrapolam qualquer 

relação que essa inserção possa ter diante do sentido que proporcionam. Além 

do que essas fotografias em questão foram encontradas desde nas primeiras 

páginas de revistas e jornais até em sites jornalísticos, blogs pessoais e livros de 

arte: uma peculiaridade cada dia mais percebida na fotografia categorizada como 

jornalística no contemporâneo. Não devemos esquecer que uma grande parte 

das imagens de imprensa atualmente são realizadas por agências internacionais 

que as distribuem para vários tipos de mídias e empresas de notícias do mundo. 

Cada empresa, portanto, dá-lhes o destino que lhes parece mais oportuno. 

Apesar disso, independentemente da ênfase dada à sua utilização, no seu 

conjunto de inserções, algumas imagens destacam-se na mídia em detrimento 

de outras. 

 

 

*** 
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Não poderia concluir essa introdução ao trabalho que se segue sem enfatizar que 

a alegria e o conhecimento que essa pesquisa me proporcionou - igualmente 

como o que sinto ao olhar para determinadas fotografias - não se localizam tão 

somente no que posso escrever, agora, sobre ela. Ou melhor: o que posso da 

pesquisa, descrever. Minha alegria e conhecimento realizaram-se através dela. 

Transcendem ao que posso materializá-la enquanto texto.  
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Imagem 1. A revelação de um sentimento 

 



Programa de Pós-graduação em Comunicação – PPGCOM/UFPE 
Fotografia e Experiência Estética 

19 

 

O que me faz desfocar tempo e espaço ao olhar certas fotografias? Por que me 

surpreendo, tantas e tantas vezes, olhando não mais para elas, mas através 

delas, rastreando uma luz que vislumbro encontrar em áreas tão pouco 

reveladas da minha própria memória? Imagens tão apagadas pelo tempo. Que 

memória é essa que acredito ter estado sempre gravada, bem fixada, mesmo 

que escondida, quando não tinha idade sequer para ter história? 

 
 

Uma menina com bochechas bem rosadas, num carrinho de empurrar. Imagem 

preta e branca colorida à mão. Era guardada no meio de dezenas de fotos que 

minha avó colocava, quase escondia, em cima do guarda-roupa. Uma caixa que 

só ela alcançava. E ela sabia: a caixa ser aberta tornava o momento especial. 

Então se podia ver foto por foto, pensar uma por uma, imaginar uma por uma. 

Algumas vezes se pedia explicações: quem era, quando era e até por que era. 

Na maioria das vezes, no entanto, não se precisava de nenhuma palavra sobre 

elas. Elas eram a própria revelação. 

 

Fico perseguindo minhas lembranças, desmontando o tempo, tentando recuperar 

todo aquele ritual. E encontro imagens ora fixadas em papel, ora fixadas na 

memória. Por que para escrever sobre aquelas imagens, e aquele tempo, fecho 

os olhos e, como num laboratório escuro, revelo cena por cena, escolhendo o 

momento certo de interromper o que ainda pode surgir e, por fim, fixo e trago à 

luz só algumas e velo tantas outras? Por que ainda me surpreendo quando 

percebo que minha memória produz as imagens que recheiam os álbuns da 

minha vida, muitas fixadas antes do disparo de uma máquina fotográfica? 

 

Nada do que encontro em tais fotografias pode mudar as impressões que sinto 

ao olhar para elas. Quando fixo o olhar nelas, sobre elas, são minhas memórias 

que começam a se revelar. Memórias muitas vezes esquecidas, apesar de 

latentes como num filme já exposto à luz, mas ainda não revelado. Nesse 

momento, não importa onde pousa meu olhar. Meu foco recai nas imagens da 

minha lembrança. E volto à velha caixa de fotos em cima do guarda-roupa. 

Lembro da minha avó, revejo suas fotografias, inclusive as dela, e mergulho no 
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meu quarto escuro da memória. Memória que revelo a cada imagem que me 

atrai. 

 

 

* * * 

 

 

Em setembro de 2004, uma fotografia me provoca um sentimento bem peculiar: 

uma mistura de horror e compaixão. A imagem me remeteu a uma lembrança 

que parecia enraizada ou, contrariamente, transcendente a mim. Mesmo que, 

talvez exatamente por isso, totalmente desconhecida. Esse encontro fez com que 

a imagem que ficou conhecida como Mãe de Beslan se transformasse numa das 

partes de um mosaico que me dispus a montar para entender a relação entre o 

fotojornalismo e a experiência estética. 
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Um encontro pelo olhar 
 

 
Subitamente, tudo se abriu diante de mim em um momento,  

e vi uma visão sem limites, tudo tornou-se luz, serena e alegre,  
e tendo-a visto apaixonei-me por ela. 

Hermes Trismegistos, Corpus Hermeticum 
 

 

Dentro, circundante e fora de mim. Assim o mundo me é posto e dessa forma o 

percebo. Dirijo meu olhar, mais uma vez, para a tal fotografia e me questiono: 

onde, exatamente, encontro a dor na Mãe de Beslan? O que vejo nessa imagem 

(fig.1) que me transporta para além do que vejo? 

 

 

 
 

Fig. 1 
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Uma jovem mulher. Instantaneamente meus olhos fazem o percurso do seu 

olhar e me deparo com a imagem de uma criança, deitada sobre uma padiola de 

lona. Uma menina – talvez dez ou doze anos - com olhos semicerrados. Poderia 

estar apenas ferida. Mas o que vejo na fotografia me leva a concluir que ela está 

morta. Sobrancellhas finas tão presentes no rosto de uma criança. Um pouco do 

cabelo dourado se mostra além da faixa que envolve sua cabeça. O nariz, as 

bochechas – imagino terem sido rosadas e brilhantes – e os lábios recobertos de 

sangue. Sangue que, intuo, alguém tentou tirar, mas que permanece grudado na 

pele. O lábio superior está roxo, cortado. A tez é de um branco mortal como o 

lençol que envolve seu corpo frágil e inerte. Na extremidade do lençol, do lado 

direito, duas gotas de sangue. São apenas duas gotas, mas quanta violência 

pressinto. 

 

Criança e mulher unidas pelo olhar e pela mão da mulher que, suavemente, 

repousa na fronte da criança. Percorro o caminho inverso, ascendente, e volto à 

jovem mulher, por onde meu olhar começou seu trajeto. Vestimenta preta: blusa 

de renda, saia que lhe cobre as pernas e só deixa entrever alguns dedos dos pés. 

Mãos rosadas e, aparentemente, delicadas. Cabelo liso, preso num rabo de 

cavalo com uma roldana azul. Um azul turquesa que se destaca do também 

preto dos seus cabelos. A mão esquerda, igualmente como a que repousa na 

fronte da menina, apóia-se suavemente no pescoço. De uma vaidade agora 

visivelmente ausente, colar dourado, brincos de pedra e dois anéis prateados. Na 

face, um semblante que sugere uma dor contida. Nada de lágrimas ou expressão 

que exaltem sentimentos facilmente reconhecíveis. Lábios entreabertos, perfil 

harmonioso. Sobrancelhas finas, não naturalmente como as da criança morta, 

mas desenhadas à mão. Não descubro seus olhos, eles não se deixam mostrar. 

Constato, mesmo assim, que seu olhar está totalmente dirigido para a criança 

que repousa aos seus pés.  

 

Vejo isso na Mãe de Beslan. Nada mais e muito mais. O que há nessa imagem 

que me faz compartilhar uma dor tão profunda? Um sentimento tão visceral? 
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O que vejo vai além do que meus olhos percebem. Meu olhar recai sobre a 

fotografia e imagino uma criança correndo, brincando. Alegre e cheia de sonhos. 

Uma mãe cuidadosa penteia seus cabelos dourados, lentamente. Uma avó que, 

como eu, sorri só de olhar para a neta. Mas, quase imediatamente, vislumbro 

uma criança acuada, com medo. Um ambiente totalmente irreconhecível para 

alguém com tão pouca experiência. E, também quase que imediatamente, quero 

acalentá-la, levá-la para bem longe daquele lugar e daquele tempo. Lembro-me 

da minha filha quando criança.  

 

 

* * * 

 

 

"[...] por mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que 

se diz" (FOUCAULT, 1995, p. 24). 

 

 

* * * 

 

 

A fotografia da Mãe de Beslan está rigorosamente estruturada com o 

estabelecimento da diagonal quase perfeita marcada pelo braço nu da mulher e 

que leva o olhar do rosto da adulta ao rosto impassível da criança. A observação 

atenta da imagem revela um outro nível de operação, no qual fica estabelecida 

uma tensão entre o sentido explicitado - o sofrimento diante da morte brutal de 

uma criança - e o sentido implícito, ou melhor, a conotação que na fotografia 

aponta para o fato de que não importa o lugar, não importa o tempo, a morte de 

uma criança será permanentemente percebida como uma atrocidade 

inexplicável. Ora, assim como a transversal da forma que faz o olhar do 

espectador oscilar entre os dois rostos representados, a imagem postula esse 

percurso entre o fato (suas circunstâncias) e uma significação transcendente, 

que evoca a maternidade, a crueldade, a dor quase insuportável. Uma dor quase 

catártica.  
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* * * 

 

 

A catarse2 na visão aristotélica é a liberação de emoções propiciada a partir da 

experiência vivida pelo espectador ao assistir uma tragédia. No Capítulo VI da 

Poética, a tragédia é assim definida por Aristóteles (1987, Capítulo VI, p. 205): 

É pois a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa 
extensão, em linguagem ornamentada e com várias espécies de ornamentos 
distribuídas pelas diversas partes [do drama], [imitação que se efetua] não por 
narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o terror e a piedade, tem por 
efeito a purificação dessas emoções. 

Para Aristóteles (Idem, p. 206), a tragédia poética ensina mais ao homem sobre 

a vida do que os estudos baseados em fatos históricos. O seu elemento mais 

importante é a trama da vida e não os homens, ou seja: a tragédia se configura 

pela imitação das ocorrências da vida uma vez que a "própria finalidade da vida é 

uma ação, não uma qualidade". Portanto, na tragédia aristotélica a qualidade de 

caráter do homem não se sobrepuja às suas próprias ações, essas sim, as 

responsáveis pelas suas bem ou mal-aventuranças. A tragédia seria, então, 

constituída pela imitação de "uma ação completa", por um todo (princípio, meio 

e fim), mas de "um todo que tem certa grandeza" (1987, Capítulo VII, p. 207).  

Numa possível relação da fotografia de Beslan com a tragédia, levanto, 

inicialmente, a seguinte indagação: até que ponto poderia considerar a imagem 

fotográfica como representação de uma ação completa? Em que medida a 

fotografia da Mãe de Beslan poderia ser definida como mímesis3 de "um todo que 

tem certa grandeza"? 

A imagem fotográfica, apesar de estática e de se configurar largamente apenas 

como um fragmento de um acontecido, é uma representação imagética que se 

estabelece como uma ação completa. Assim a percebo para, imediatamente, 

questionar: qual seria o verdadeiro fim de uma ação, senão o que acontece com 

a nossa própria morte? Não seria a vida uma série de inícios, começos e fins, que 

                                                 
2 Em grego kátharsi: purgação, purificação. 
3 Do grego mímesis, que significar imitação; imitar no sentido físico, a voz, os gestos; imitar no sentido moral, 
as ações, as virtudes, e ainda imitar por meio de pantominas. Uso aqui a grafia utilizada por Luis Costa Lima, 
autor de diversos trabalhos sobre a mímesis. 
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se sucedem numa roda contínua? Não seria uma ação marcada por sucessivos 

fragmentos de gestos, atitudes, sentimentos e ocorrências que se juntam e se 

desenvolvem e que resultam na própria vida? Nessa perspectiva, não seria a 

existência o resultado de um conjunto de ações que se unem e que vão sendo 

emendados como numa grande colcha de retalhos? Essa idéia pode ser associada 

ao comentário que Maria Franco Ferraz (2005, s/p) faz sobre a inviabilização do 

conceito de “instante" como aponta Bergson, uma vez que "estabelecer um 

'instante' distinto de outro corresponde a deter o eterno escoar do tempo, 

submetendo-o a uma 'parada'".  

A imagem fotográfica simplesmente é. "É plena, lotada: não tem vaga, a ela não 

se pode acrescentar nada" (BARTHES, 1984, p. 133). Ora, se ela é, ela se basta 

e se completa em sim mesma. Nessa dimensão, Barthes chega a comparar a 

fotografia ao haiku japonês4 ou ao satori budista5, onde tudo está dado, sem a 

necessidade de uma "expansão retórica" (Idem, p. 78). Para Wolff (2005, p. 28), 

seria a incapacidade de distinguir o tempo que proporciona à imagem sua magia: 

"tudo se dá no presente na imagem, tudo é co-presente. Tente representar um 

acontecimento passado e um acontecimento presente, nada distinguirá as duas 

imagens".  

Assim, a fotografia não tem antes ou depois: estabelece-se num ciclo quase que 

de imediato. Inicia-se e conclui-se no momento registrado. Entendo, portanto, 

que ao me confrontar com a fotografia da Mãe de Beslan toda uma ação me é 

contada: uma mãe que acalenta uma filha morta. Uma ação que me aponta para 

um leque de sentimentos nela contida. Não importa se a mulher é a mãe ou não. 

Não importa que a criança tenha sido morta por uma catástrofe natural ou por 

um ato terrorista. A imagem me mostra, de imediato - quase tão de imediato 

quanto intuo ter sido produzida –, a dor da perda, a constatação da morte, um 

adeus sem o alento do retorno. E é a morte, como diz Fustel de Coulanges 

(Citado por DEBRAY, 1993 p. 29), que "eleva o pensamento do homem do visível 

ao invisível, do passageiro ao eterno, do humano ao divino".  

                                                 
4 Poesia japonesa surgida no século XVI, composta de três versos, com cinco, sete e cinco sílabas.   
5 Estado de iluminação intuitiva procurado no zen-budismo. 
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Portanto, além da dimensão de completude, percebo que a imagem de Beslan 

também contém "uma certa grandeza", a qual se refere Aristóteles, ao nos levar 

a refletir sobre a vulnerabilidade do ser, vulnerabilidade essa que, se não tem 

sido suficiente para unir, pelo menos iguala todos os seres. Uma condição que 

atravessa tempos históricos, culturas, classes sociais, camadas econômicas.  

Essa propriedade inegavelmente presente em todos os seres vivos seria, assim 

percebo, uma das chaves capazes de provocar um diálogo profundo entre eles, 

quando não importam as diferenças estabelecidas pelas camadas aparentes do 

ser.  

Para Aristóteles, o trágico seria, também, uma modalidade específica da mímesis 

poética, isto é, "a imitação dramática e não narrativa de uma ação séria, o mais 

possível unitária e completa, cujos atores são homens superiores ao comum e não 

malvados" (CARCHIA & D'ANGELO, 1999, p. 346). No entanto, o filósofo não nos 

deixou uma teoria da catarse, tendo se referido com mais freqüência aos 

sentimentos da compaixão e do medo do que à catarse, especificamente (PAPPAS, 

2002, p. 17).  No Capítulo XIV da Poética, Aristóteles (1987, p. 213) diz: 

Da tragédia não há de extrair toda a espécie de prazeres, mas tão-só o que lhe é 
próprio. Ora, como o poeta deve procurar apenas o prazer inerente à piedade e ao 
terror, provocados pela imitação, bem se vê que é na mesma composição dos 
fatos que se ingerem tais emoções.  

A piedade refere-se ao sentimento provocado no espectador pela situação de 

sofrimento não merecido na qual um determinado personagem se encontra; já o 

terror aponta para o sentimento de que tal desgraça venha a acontecer com ele 

próprio, o espectador. Nessa perspectiva, a catarse pode ser entendida como o 

prazer propiciado pela purificação do terror e da piedade, substituindo o 

sentimento de sofrimento pelo do prazer (MACHADO, 2006, p. 29). Essa 

substituição acontece na tragédia onde essas emoções seriam então purificadas 

pela representação de uma história na qual está definida "a essência do que é 

digno de medo e de compaixão", levando o espectador a sentir de uma maneira 

apurada. Esse tipo de emoção estética seria, então, acompanhado de prazer, 

pela sua capacidade de nos fazer pensar e transformar o negativo em positivo 

(Idem). Aristóteles refere-se à representação de atores vivendo determinados 

papéis, imitando certas situações. Numa relação desse tipo de representação 
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com a imagem da Mãe de Belsan, vale salientar que não temos aqui uma 

fotografia construída, mas uma foto jornalística que, de maneira geral e, nesse 

caso específico, testemunha - e não imita - uma acontecimento real.  

 

Num possível entendimento desse prazer catártico, considero-o – confesso que 

só dessa maneira admito senti-lo ao me deparar com determinadas imagens - 

como a primazia do esclarecimento sobre a estreiteza da ignorância. Ou ainda, 

quando minha reflexão é guiada, inicialmente, pela supervisão, nas palavras de 

Sontag (2003, p. 80), "da razão e da consciência", colocando ao largo qualquer 

interesse lascivo sobre a imagem. Um prazer pela capacidade de perceber e 

comungar uma dor vivida por outro ser. Ou, como bem diz Greenberg (2002, p. 

45): "O prazer da experiência estética é o prazer da consciência: o prazer que 

ela traz consigo". 

Diferentemente do significado aristotélico da catarse, o termo já era utilizado nos 

primórdios da medicina, designando a expulsão de substâncias patogênicas por 

meio de purgante e do seu ritual de libertação de uma contaminação (CARCHIA 

& D'ANGELO, 1999, p. 62). É interessante destacar que no final do século XIX, o 

médico Joseph Breuer recupera o conceito de catarse para definir seu tratamento 

da histeria - chamado por ele, método catártico - que posteriormente seria 

reelaborado e utilizado, entre outras terapias e reflexões, por Freud na 

formulação da psicanálise (ROUDINESCO, 2007, p. 82). 

Os paradigmas modernos para o entendimento da catarse voltam-se, 

principalmente, para o sentido de limpeza e esclarecimento embora, segundo 

Pappas (2002, p. 17), na visão aristotélica as emoções não são consideradas 

como algo que necessite de libertação ou entendimento. A partir dessa 

concepção, alinho minha análise de determinadas fotografias do ponto de vista 

conceitual da catarse, compactuando com o pressuposto de Aristóteles de que 

uma emoção fortalece a mesma emoção a que fomos despertados (PAPPAS, 

2002, p. 18). Isso significa que se ao contemplar uma imagem fotográfica 

formos tomados pelo sentimento de piedade, por exemplo, será o mesmo 

sentimento de piedade que, primordialmente, aflorará e será intensificado. 

 

 



Programa de Pós-graduação em Comunicação – PPGCOM/UFPE 
Fotografia e Experiência Estética 

28 

 

*** 

 

Revistas e jornais de várias partes do mundo publicaram, com destaque, a 

fotografia de autoria de Sergei Karpukhin, distribuída pela agência Reuters, que 

mostra a jovem mulher acariciando o rosto da menina morta no ataque terrorista 

numa escola em Beslan6, na Rússia. Nos Estados Unidos, ao menos sete jornais 

(fig. 2) colocaram a imagem nas suas primeiras páginas. A amplitude da 

recepção americana pode ser verificada pelo fato de que dentre os jornais que 

publicaram a fotografia da Mãe de Belsan estão desde o nacional e poderoso The 

New York Times, até edições regionais, como The Sacramento Bee 

(NEWSDESIGNER, 2004). 

 
 

 
 

Fig. 2 

 
                                                 
6 O atentado ocorreu em uma escola da cidade de Beslan, na Ossétia do Norte, na Rússia, invadida no dia 1 de 
setembro de 2004 por terroristas islâmicos. Durante três dias, 1200 reféns, entre crianças e adultos, ficaram 
sob o poder dos terroristas, sem água e comida. No dia 3 de setembro, após a explosão de uma bomba dentro 
da escola, as forças russas entraram no local. A tragédia resultou na morte de 344 reféns, sendo mais da 
metade crianças.  
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No Brasil, a imagem também foi estampada nos principais jornais do país, tendo 

sido, inclusive, capa da Veja de 8 de setembro de 2004 (fig.3). Na revista, a 

fotografia foi publicada com o escurecimento do fundo superior esquerdo da 

imagem, onde foi colocado o título da reportagem, Beslan, Rússia – 3 de 

setembro de 2004. Abaixo, no lado oposto, a legenda dizia: Uma mãe russa 

acaricia o rosto da filha morta no ataque de terroristas chechenos e árabes que 

matou mais de duzentas pessoas. Formalmente a fotografia apresenta, num 

plano médio vertical, a figura que passou a ser vista como a mãe acariciando a 

cabeça da criança, que também assumiu o personagem de filha na maioria dos 

comentários, especializados ou não, sobre a imagem. 

 

 

         

Legenda  
 
Uma mãe russa 
acaricia o rosto da 
filha morta no ataque 
de terroristas 
chechenos e árabes 
que matou mais de 
duzentas pessoas 

 
                               Fig. 3 

 

 

A intensa repercussão provocada pela fotografia deixou claro que a imagem se 

destacou entre centenas de outras produzidas durante os três dias que 

envolveram a tragédia. Na edição seguinte7 à reportagem, a revista publicou 

várias cartas relacionadas ao massacre, quatro das quais comentavam 

                                                 
7  Edição no. 1871, de 15 de setembro de 2004, p. 5. 
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especificamente a fotografia de capa. Um desses depoimentos falava da comoção 

causada pela imagem; em outro, uma leitora dizia que não conseguia parar de 

olhar para a fotografia; e houve até quem a definisse como “magnífica”, apesar 

da evidente dureza e crueldade sintetizadas pela fotografia. Outro depoimento8 

estabeleceu um vínculo entre a imagem e o campo artístico: “maravilhosa e 

terrível [...]: a mãe em seu último gesto de carinho, a mão que segura o 

desespero dentro da garganta. Acredito que Michelangelo teria inspiração para 

uma versão moderna da Pietà”.   

 

Além dessas cartas à redação – pelas quais constatei o impacto imediato 

provocado pela imagem entre os leitores -, a fotografia suscitou, igualmente, 

artigos em blogs pessoais, comentários em listas na internet e textos 

acadêmicos. Numa pesquisa sobre a cobertura jornalística do atentado em 

Beslan, Sousa & Lima apontam para manipulação da fotografia pela revista, com 

seu escurecimento deliberado: "A escuridão domina a capa, traduzindo o luto 

universal. Só a criança morta surge coberta por um lençol branco, cor que evoca 

pureza" (2005, p. 26). Igualmente destacando para uma apropriação ideológica 

e indevida da imagem, um artigo publicado no Observatório da Imprensa analisa 

a relação da fotografia com a legenda presente na capa da revista. Segundo a 

autora, o texto que acompanha a imagem funcionaria como a "condenação de 

mulçumanos, tidos como terroristas, árabes apresentados como fanáticos e 

sanguinários seguidores do Islã" (ROMÃO, 2005, s/p).  

 

A capa da Veja também é analisada num artigo sobre a apropriação de imagens 

de crianças na produção de fotografias sensacionalistas. Seus autores 

consideram que a fotografia foi escolhida pelo "seu poder de atração", uma vez 

que carrega elementos de forte apelo emocional (JUNIOR & BONI, 2005, p. 70). 

Além de fazer uma ligação da imagem da fotografia com "estereótipos artísticos", 

o estudo mostra que a cobertura do massacre em Beslan não é um caso isolado 

da revista no uso de imagens "degradantes de crianças". Sem deter-me nos 

princípios editoriais, éticos ou ideológicos que norteiam a revista (assim como 

dezenas de outras publicações que divulgaram a fotografia no mundo inteiro), 

                                                 
8 Teresa Ciravegna, de Minas Gerais.  
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considero, entretanto, que essa fotografia, em particular, enfatiza a figura do 

mártir, vítima de um ato bárbaro. Não percebo, portanto, uma utilização da cena 

retratada voltada para denegrir a imagem da criança. Ao contrário, a imagem 

reforça as atrocidades cometidas principalmente contra elas – as crianças - no 

atentado à escola russa.  

 

Já no weblog Petrified Truth, um comentário postado um dia após a invasão da 

escola afirmava que, apesar de todas as imagens do massacre serem 

impactantes, a da Mãe de Beslan talvez fosse a mais tocante, ao mostrar "uma 

mãe acariciando docemente a face de sua criança assassinada"9 (2004, s/p). No 

blog Between Hope and Fear, um depoimento se aproxima a um dos 

testemunhos publicados na revista Veja, ao dizer que a fotografia seria uma 

Pietà de Michelangelo do século XXI, e acrescenta: "eu não posso imaginar sua 

dor. Vemos na foto o momento no qual a mãe percebe que perdeu sua filha que 

se foi para sempre. Vemos duas mortes e não uma"10 (2004, s/p.).   

 

No Jornal do Brasil11, o jornalista Augusto Nunes intitulava, na sua coluna, a 

imagem como sendo A Madona de Beslan e informava aos leitores que a mulher 

e a criança presentes na foto não foram identificadas pela agência de notícias. A 

partir dessa constatação, desenvolveu uma espécie de crônica ficcional baseada 

no que observa estampado na fotografia: 

A mulher que acaricia o rosto enfim devolvido à placidez - uma placidez definitiva 
- talvez nem seja a mãe biológica da criança assassinada. A vítima do massacre 
na escola nos confins da Rússia pode ser a parte amputada de uma família amiga, 
alguém que brincara perto de sua casa. Beslan é uma cidade pequena, quase 
todos sabem quem é quem. Não importa. A imagem da Madona de Beslan é a 
tragédia de uma mãe que afaga o filho morto. É a imagem da dor que não passa, 
o começo do luto eterno, a primeira estação do calvário interminável. 

No seu depoimento, o cronista detém-se mais na dor provocada pela perda do 

que na violência do atentado na escola. Suas palavras voltam-se principalmente 

para o luto daquela mulher. É possível que essa abordagem se fundamente no 

                                                 
9 Minha tradução para: "[…] a mother tenderly caressing the face of her murdered child. Such grief".  
10 Minha tradução para: "I cannot imagine her pain. We see in the photo the moment when a mother realizes 
her child is lost, and forever gone. We see two deaths, not one". 
11  Edição de 12 de setembro de 2004. 
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mesmo argumento apresentado pela colunista do jornal O Globo12, Cora Rónai, 

ao declarar que refletir sobre essa imagem (dentre tantas outras apresentadas) 

foi uma maneira que encontrou de pensar, mas, ao mesmo tempo, não pensar 

sobre o massacre vivido na Rússia: "[...] há um ponto além do qual não há 

explicação possível, um ponto além do qual não há mais qualquer humanidade". 

Um dos leitores13 do jornal também tece o seguinte comentário: "imagem maior 

que o mundo. Essa foto é uma lição. Ela nos traz o ser humano inteiro e sua 

essência emocional, a expressividade da vida e o vazio sem sentido da morte". 

 

A apresentação dessa longa série de depoimentos sobre a fotografia da Mãe de 

Beslan pode ser justificada pela necessidade que senti de enfatizar a extensão da 

comoção que a imagem provocou em leitores de várias mídias e de diversas 

partes do mundo. São reações como essas que me levam a postular que 

determinadas fotografias, mesmo as presentes no espaço midiático - e, portanto, 

na maioria das vezes, negociadas como objetos visuais de vida efêmera -, em 

determinadas circunstâncias produzem sentidos que não se esgotam na 

descrição de fatos, na veiculação de conteúdos, na construção de um 

conhecimento inteligível.  

 

 

* * * 

 

 

Na Retórica, encontra-se que, para se sentir piedade ou terror, é imprescindível 

que se tenha a impressão de que, de fato, acontece uma ação que é "dolorosa ou 

destrutiva; mas, no palco trágico, de fato, nada é destruído" (WOODRUFF, citado 

por COSTA LIMA, 2000, p. 31). Assim, no pensamento aristotélico, a mímesis era 

aceita pelo espectador como uma experiência estabelecida a partir de uma 

ambigüidade: ao mesmo tempo provocaria uma dor pelo sofrimento apresentado 

pelo ator e um prazer pela constatação de que tal sentimento não se fundava 

num plano da realidade (COSTA LIMA, 2000, pp. 31-32).  

 

                                                 
12 Segundo Caderno, edição de 9 de setembro de 2004. 
13 Edição de 7 de setembro de 2004. 
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Não me pertence a experiência da jovem mulher na fotografia de Beslan, nem 

tampouco a dor que se lhe estampa na face. Só me pertencem a dor e a 

identificação que experimentei ao ver sua imagem na fotografia. É verdade. 

Porém, assumo também como verdade a vulnerabilidade ao seu sentimento e a 

sua experiência, com o acréscimo de que não posso me distanciar do "palco 

trágico" pelo viés de que tal violência, de fato, não aconteceu. Esse é o incômodo 

suplementar de uma tragédia – diferentemente da tragédia a qual Aristóteles se 

referia - que não é representada num cenário e por personagens fictícios. Não 

me é possível, ao me confrontar com a imagem de Beslan, sentir um prazer por 

saber que a morte daquela criança não aconteceu, nem tampouco negar que seu 

sofrimento e da sua mãe não se abateram sobre mim.  

 

A fotografia de Beslan e a reação de diversos espectadores diante dela me levam 

a pensar que seria a vulnerabilidade a uma experiência similar um dos fatores 

que nos fazem transtornar diante dela e nos fazem transcender a ela. Nessa 

dimensão, compactuo com a possibilidade de vivenciar tal experiência da dor – e, 

no caso específico, a dor pela perda de uma criança querida. 

 

Essa situação particular de fotojornalismo – que nos faz sentir o que não se 

passa conosco, de fato, apesar de ter sido experimentado por outro, de fato - 

ressaltaria a pertinência contemporânea da hipótese aristotélica: aquilo que 

estiver fora de toda possibilidade de experiência, não pode representar nada 

para nós (MAGEE, 2001, p. 32). Assim, situações como as mostradas nessa 

fotografia são passíveis de serem experimentadas e, portanto, significativas para 

quem às contemplam. Se essa identificação quase que automática repercute na 

recepção da fotografia na sua grande maioria – mesmo em categorias que não se 

voltam a retratar a realidade – é de se concluir que no fotojornalismo, que tem 

como um dos seus objetivos primeiros o de informar o que de fato aconteceu, 

essa relação seja quase que instantânea.  

 

Mas seria apenas a percepção de estar à mercê de situações de sofrimento o 

fator responsável pelo modo como reajo, e tantos outros, diante de algumas 
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fotografias? Seria esse o único fundamento de me propiciar uma experiência 

significativa?  

 

Verifica-se nos comentários sobre a fotografia de Beslan que determinadas 

imagens provocam mais do que uma tomada de consciência de um fato 

acontecido, mais do que a identificação com a dor do outro e até mais do que o 

sentimento de obrigação de se refletir sobre elas e, como nos indica Sontag 

(2003, p. 80), sobre nossa "capacidade de assimilar efetivamente aquilo que elas 

mostram".  A autora também se refere a um tipo de voyeurismo distanciado, a 

partir do qual o espectador aplaca seus problemas de consciência mantendo-se 

protegido de um envolvimento real com a tragédia representada. Nesse caso, 

apesar do espectador sentir solidariedade, essa mesma solidariedade atestaria 

sua inocência e sua impossibilidade de ação em relação a tal atrocidade 

evidenciada (Idem, p. 86). Apesar dessa atração pelo sofrimento alheio e de uma 

possível satisfação em não ser personagem do fato retratado, muitas pessoas 

simplesmente se recusam a pensar sobre o sofrimento dos outros (Idem, p. 83).  

 

É possível aproximar essa constatação de Sontag ao pensamento de Zizek 

(2003, p. 33) ao apontar para nossa impossibilidade de perceber o Real - no 

caso aqui levantado, o qual nos chega por uma imagem fotográfica - pela 

maneira tão traumática que ele se configura, com frequência, no 

contemporâneo. Por conta do seu excesso, o Real nos afasta do que percebemos 

como nossa realidade, levando-nos "a senti-lo como um pesadelo fantástico".  

 

Contrariamente a esse observador que se protege, Lebrun posiciona o 

espectador contemporâneo, a partir das vanguardas, mais como detetive do 

sensível do que seu voyeur. Sem se referir diretamente à fotografia, aponta para 

o fato de que, na maioria das vezes, uma imagem nos interessa porque nos atrai 

para algo que não está presente nela, ela nos toca "pelo que nos deixa adivinhar, 

ou pelo que continua a ocultar" (Citado por FRAYZE-PEREIRA, 2006, pp. 293-

294).  
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Seria esse, talvez, o "espectador puro" ao qual se refere Morin (2005, p. 70), 

que, apesar de estar fisicamente fora do espetáculo, e "reduzido ao estado 

passivo e voyeur", também participa daquilo que observa. A sua participação é 

sempre mediada - no caso da imagem fotográfica, essa interface teria como ator 

principal o fotógrafo –, porém, através da "impalpabilidade de uma imagem, uma 

participação por olho e por espírito nos abre o infinito do cosmos real e das 

galáxias imaginárias" (Idem, p. 71).  

 

É justamente essa participação "por olho e por espírito", capaz de suscitar uma 

amplitude de reações e sentimentos diante de uma imagem, que me leva a 

considerar ser possível descrever um outro tipo de produção de sentido em 

operação no fotojornalismo. Sugiro que certas fotografias inseridas na mídia nos 

propiciam uma dimensão suplementar que seria a da experiência estética, 

entendida como o resultado de uma percepção visual capaz de levar o 

espectador a um estado complexo de contemplação, prazer, comoção, dor, 

harmonia ou inquietação. Considero relevante destacar que a palavra estética – 

do grego aiesthesis – significa, como se sabe, sensação, percepção. É dessa 

experiência a qual me refiro (e sobre a qual me deterei mais adiante): a que 

sensibiliza e, contrariamente à anestesia, nos tira da dormência, do apagamento, 

colocando os sentidos em alerta.  

  

Destaco ainda a modalidade visual pela a qual se processa meu encontro com a 

imagem fotográfica, tratando-a não apenas como um processo superficial dos 

sentidos e da mente. A percepção visual refere-se, também, de acordo com A. 

Ehrenzweig, a um processo proveniente do inconsciente que só depois de um 

afrontamento com outras esferas perceptivas, se cristaliza conscientemente 

através dos sentidos (PEDROSA, 1972, p. 65). Portanto, quando digo visual não 

me refiro, automaticamente, ao aparente, à superfície, a um comportamento 

mecânico.  

 

Assim, acredito que não seria apenas a constatação de estar à mercê de 

situações de sofrimento ou da necessidade de compartilhar a dor vivenciada por 

outros que me levam a ter experiências significativas diante de certas imagens. 
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No visível, estampando em uma fotografia, encontro imagens inconscientemente 

latentes no meu imaginário14. Meu olhar recai onde elas se ausentam e é essa 

ausência que me faz procurá-las (as imagens), perceber que existem e que estão 

invisivelmente presentes. Meu olhar, atento, é capaz de tornar presente e 

significativo na imagem o que nela me falta. O que nela me completa.  

 

 

                                                 
14 Empregamos o termo imaginário na perspectiva de Gilbert Durand, conforme sintetiza Rocha Pitta (2005, p. 
15): "Um conjunto de imagens e de relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens". 
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Similitudes simbólicas 

 

O que encontramos nas coisas mais semelhantes é a diversidade,  
a variedade [...]. A semelhança não unifica na mesma proporção  

em que a dessemelhança diversifica. A natureza parece  
ter-se esforçado por não criar duas coisas idênticas. 

Montaigne, Ensaios 
 

 

Para Foucault (1995, p. 25), a linguagem e a pintura têm uma relação infinita. 

Igualmente considero inesgotável a relação da linguagem com a fotografia e que 

pela analogia, pela confrontação das semelhanças, é possível fazer as figuras do 

mundo se aproximarem. Para que essas similitudes sejam verificadas, é 

necessário que aja uma assinalação nas coisas que são enfocadas, já que 

nenhuma delas seria percebida caso não carregasse, em si, um marca legível. 

Ressalto que na imagem essa semelhança seria não apenas "legivelmente 

marcada" - como Foucault aponta ao se referir à interpretação de textos -, mas 

visivelmente constatada. E como identificar a semelhança de um sentimento que 

pela contemplação de uma cena representada numa fotografia, eu intuo estar 

presente? Como verificar uma marca nesse sentimento que se assemelha? 

 

Retorno ao depoimento de uma das leitoras da Veja15: “Maravilhosa e terrível 

[...]: a mãe em seu último gesto de carinho, a mão que segura o desespero 

dentro da garganta. Acredito que Michelangelo teria inspiração para uma versão 

moderna da Pietá”. E questiono: onde está a assinalação na fotografia da Mãe de 

Beslan que a leva à obra de Michelangelo? 

 

                                                 
15 Teresa Ciravegna, de Minas Gerais. 
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Fig. 4 
 

  

Numa observação atenta da Pietà (fig.4), utilizando-me de uma reprodução 

fotográfica frontal da escultura - e, portanto, suspendendo, por um instante, sua 

dimensão tridimensional constitutiva -, deparo-me com uma jovem mulher 

carregando no colo um homem, igualmente jovem. Os percebo assim, pois a 

superfície da pele que envolve seus corpos é lisa e não encontro nas suas feições 

nem corpos, marcas do tempo. Nenhuma ruga ou vinco são percebidos, sequer 

na figura da mãe. 

 

A mulher está com a cabeça coberta por um véu drapejado que emoldura, 

harmoniosamente, seu rosto. Por baixo do véu, indo até a metade da testa, uma 

superfície que sugere uma touca de tecido mais fino envolvendo seus cabelos.  

Suas vestes são volumosas, muitos panos se superpõem com camadas de dobras 

e ondulações de tecidos. Com o braço direito ela envolve, erguendo, levemente, 

a parte superior do corpo do jovem. Seus dedos da mão, entreabertos, o segura 

tocando-o com o manto que desce por trás do seu véu. Seu braço esquerdo está 

afastado do corpo e dobrado à altura dos quadris. A mão espalmada para cima, 

num gesto que sugere abnegação, constatação ou mesmo um pedido de 

clemência. A expressão do rosto é de uma placidez total, nenhuma emoção é 

perceptível. Lábios fechados, olhos dirigindo-se ao ventre do jovem. Sua cabeça 

está suavemente caída para o lado que pende o rosto do morto.  
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Ainda na mesma perspectiva de observação, ou seja, frontalmente, vejo o corpo 

do jovem caído no colo da mulher. Seu joelho direito está dobrado, formando um 

ângulo quase perfeito de noventa graus. Os dedos do pé repousam no chão, 

pisando as vestes da mulher. A coxa esquerda está posicionada mais acima da 

outra coxa, enquanto a perna e o pé pendem, soltos no espaço. O braço 

esquerdo se encaixa entre seu corpo e o ventre da mulher, com a mão caída 

sobre a coxa. O braço direito posiciona-se num primeiro plano da imagem e a 

mão finca-se na roupa da mulher, com os dedos indicador e médio entreabertos 

e seguros por uma das dobras das vestes. Na mão, uma pequena marca de 

ferimento, igualmente como a que é percebida no pé direito. Nenhum outro sinal 

de violência ou tortura é perceptível. No corpo nu, apenas um pano envolve seu 

sexo. De sua face, vejo apenas o lado direito e um pouco de cabelo no lado 

esquerdo, que recai no antebraço da figura feminina. 

 

 

 
Fig. 5 

 

 

Ao observar um detalhe (fig. 5) da imagem do jovem caído, num outro ângulo, 

visualizando a escultura de cima para baixo, descobre-se toda a sua face. Olhos 

e boca entreabertos. Cabelo cacheado, cuidadosamente repartido. Bigode e 

cavanhaque. Um semblante, igualmente ao da mulher, de serenidade completa. 

         

 



Programa de Pós-graduação em Comunicação – PPGCOM/UFPE 
Fotografia e Experiência Estética 

40 

 

Numa análise comparativa entre as duas imagens abaixo (figuras 6 e 7), 

valendo-me, no caso da escultura, da mesma condição de recepção geral e 

frontal da fotografia, percebo que igualmente jovens, as mulheres presentes nas 

representações têm as cabeças voltadas para baixo e um pouco reclinadas para a 

direita: lado onde se vê a parte superior dos corpos da criança e do homem. 

Seus olhares dirigem-se para eles e suas faces trazem uma expressão de 

serenidade, de uma dor sublimada, não extravasada.  Seus gestos são suaves, 

quase ensaiados. A Mãe de Beslan repousa a mão esquerda na garganta e 

estende o braço oposto para baixo até tocar, com a palma da mão, a testa da 

criança.  A Pietà também tem a mão esquerda afastada do corpo do Cristo Morto 

e espalmada para cima. Como a outra jovem mulher, toca no corpo do homem 

com a mão direita.  

 

 

                             
                                            Fig. 6                                                              Fig. 7 

 

 

Seus mortos estão postados abaixo: a criança numa padiola ao chão; o homem, 

caído no colo da mulher. Na face de ambos observo seus olhos, igualmente, 

levemente entreabertos.  

 

 

*** 

 



Programa de Pós-graduação em Comunicação – PPGCOM/UFPE 
Fotografia e Experiência Estética 

41 

 

A arte gótica conferiu aos tradicionais temas do cristianismo um forte apelo 

emocional, utilizando-se para tal de distorções nas formas e nas dimensões das 

obras, que visavam aumentar o impacto no observador.  Na Alemanha, no final 

do século XIII, sob essa influência, é criado um novo tipo de imagens de temas 

religiosos voltadas para devoções particulares - inclusive retratando cenas não 

presentes nas escrituras bíblicas. A mais representativa e conhecida dessas 

imagens é a Pietà, uma representação da Virgem que lamenta o Cristo Morto.   

 

Como pode ser observado numa peça alemã do início do século XIV (fig. 8), o 

exagero das expressões torna-a grotesca. As faces da Virgem e a do Cristo 

exprimem uma agonia exacerbada. As chagas nas mãos do Cristo também 

saltam aos nossos olhos. Percebe-se, nitidamente, que a pequena imagem em 

madeira, de apenas 87 centímetros de altura, de autor desconhecido, foi 

esculpida com a intenção de provocar no espectador uma "opressiva sensação de 

horror e piedade" (JANSON & JANSON, 1996, p. 143).  

 

 

 
Fig. 8 
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A desproporção presente nas Pietàs alemães pode ser verificada ainda no início 

do século XV. Porém, observando-se a escultura de 1400, exposta no 

Bayerisches Nationalmuseum de Munich (fig. 9), também de autor desconhecido, 

as expressões de sofrimento já são mais atenuadas, apesar da exacerbação na 

representação da ferida aberta e ensangüentada no flanco do Cristo Morto. 

 

 

 
 

Fig. 9 
 

 

A Pietà – palavra italiana que significa piedade - ainda não era um tema comum 

na arte italiana quando, em 1498, Michelangelo Bunarroti foi incumbido pelo 

Cardeal Jean Villiers de esculpir a escultura que seria posta na memória do 

religioso na capela dos reis da França, na Basílica de São Pedro, em Roma. O 

contrato para a realização do trabalho exigia que a peça fosse entregue num 

prazo de um ano e que se tornasse "a obra mais linda em mármore de que Roma 

poderia se gabar, e uma que nenhum mestre do nosso tempo poderia melhorar" 

(HARRIS, 1981, p. 22).   

 

Usando da estratégia da ilusão de ótica, o artista esculpiu em mármore uma 

Virgem imensa – em pé teria 2.13 metros de altura –, com uma estatura bem 

maior que seu filho, o Cristo Morto, deitado no seu colo. Essa deformação 

proposital para ser realística, no entanto, não transformou a escultura numa 

peça grotesca e capaz de provocar um sentimento de horror, como o que se 

estabelecia nas esculturas góticas no fim do século XIII. Ao contrário, a obra de 
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Michelangelo – em forma piramidal compacta - tornou-se uma das mais famosas 

do Renascimento pela maestria com que foi esculpida podendo ser considerada 

mais brilhante do que "tocante" dada à ausência de expressões que indiquem um 

forte apelo emotivo (Idem, p. 25).   

 

 

*** 

 

 

Como é facilmente perceptível, no nível concreto as duas representações 

imagéticas - a Mãe de Beslan e a Pietà - fincam-se em bases profundamente 

diferentes. O artefato fotográfico constitui-se de uma imagem bidimensional, 

enquanto que a escultura, tridimensional. A fotografia em questão representa 

uma cena factual, com tempo e espaços precisos, tendo a imagem sido 

capturada em questões de segundos. A escultura representa uma cena bíblica, 

cuja origem remete-se a preceitos religiosos, portanto o que expõe não está 

vinculado a uma temporalidade e espacialidade relacionadas diretamente a um 

fato efetivamente verificado.  

 

Diferentemente de ter sido produzida com a rapidez inerente ao fotojornalismo, a 

obra de Michelangelo foi idealizada e concretizada num período estimado de dois 

anos, o que nos leva à conclusão que todos os elementos que compõem a cena 

esculpida puderam ser exaustivamente pensados e elaborados no intuito de 

atender satisfatoriamente a uma demanda específica. Apesar de se 

estabelecerem materialmente em alicerces tão diferentes, os elementos icônicos 

presentes nas duas imagens convergem para significados similares, 

estabelecidos a partir de simbologias que transcendem à conformação material 

dos respectivos suportes das representações. 

 

Na leitura das similitudes presentes na Mãe de Beslan e na Pietà, a figura da 

mulher tem um lugar de destaque. Nas imagens, a mulher representa a mãe, um 

simbolismo que nos remete ao do mar uma vez que são, concomitantemente, 

receptáculo e matriz enquanto fecundidade da natureza e regeneração espiritual. 
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Receptáculo enquanto a figura que acolhe e, igualmente à natureza, devolve seu 

fruto à terra. A mãe que carrega em si a vida e a morte: nascemos quando 

saímos do ventre da nossa mãe; morremos quando retornamos à mãe terra. Na 

Grécia e Egito antigos, nas religiões helenísticas, entre os assírio-babilônicos, 

fenícios e hindus, todas as grandes deusas mães representavam a fertilidade. No 

cristianismo, a mãe é corporificada na Igreja, local onde os cristãos encontram 

acolhida na vida da graça, mas onde também podem "sofrer, devido a 

deformações humanas, uma tirania espiritual abusiva" (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1982, p. 580). Assim, se por um lado a mãe simboliza a 

fertilidade, a cordialidade, a proteção e devoção, por outro nos aponta para o 

amor sufocante e para o túmulo que nos acolhe na morte. 

 

Ambas as mães representadas manifestam o sentimento pela perda dos filhos 

queridos com gestos que remetem a uma simbologia de poder temporal e 

espiritual. Com as mãos, elas expressam dor e perplexidade – na imagem de 

Beslan – e ato de entrega e de abnegação – na Pietà - diante da perda dos entes 

amados. Ao tocarem seus corpos estariam realizando a prática da imposição das 

mãos: quando, pelo toque, comunicamos nossa energia, nosso coração. No 

gestual de espalmar a mão esquerda para cima, numa forma de concha, a Pietà 

estaria reproduzindo um gesto associado à justiça e à vontade de Deus (Idem, p. 

589). 

 

Ao ater-me especificamente à simbologia da mão, a fotografia de Beslan aponta 

para outras perspectivas que a torna cada vez mais transparente e mais 

significativa. A mão direita, segundo a Cabala16, é a que abençoa. Como pode ser 

facilmente identificado nessa imagem, é justamente essa a que repousa sobre a 

testa da criança morta. Por outro lado, a mão esquerda, "a que segura o 

desespero dentro da garganta", está ligada, segundo a tradição chinesa, ao não 

agir, à sabedoria (Idem), e revela, num gesto de introspecção, a lamúria contida, 

o choro preso num ato contrito. Reconheço-o como o avesso do grito realizado, 

tão explicitamente representado no Grito de Munch, de 1893 (fig. 10), onde está 

                                                 
16 Doutrina encontrada na Cabala – obra da filosofia hebraica, sem data precisa, que se coloca como um 

resumo de uma tradição secreta que existiu desde a origem do povo hebreu. Essa doutrina postula, entre 
outras, a possibilidade de decifrar o sentindo secreto da Bíblia (LALANDE, 1996, p. 131).  
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posta, em primeiro plano, uma figura que manifesta explicitamente sua 

confrontação com o desespero.  

 

 

 
Fig. 10 

 

Os elementos presentes na mais famosa obra do pintor norueguês, de teor 

expressionista, reforçam o sentimento que o artista tenta mostrar ao espectador 

através do olhar angustiado e dos gestos petrificados do personagem central. É a 

expressão de uma dor e de um horror que não querem nem podem calar. Com 

as mãos postadas paralelamente junto à face, considero a imagem de Munch 

uma analogia, pela oposição, à expressão do sofrimento na Mãe de Beslan. 

Contrariamente à pintura, na fotografia as mãos da mulher expressam a dor 

numa pose assimétrica: uma acarinha a criança, outra se angustia presa ao 

pescoço – também uma parte do corpo carregado de simbologias ao tratar-se do 

elo que une a cabeça ao coração.  

 

Como se percebe, em determinadas situações da vida, esse elo é rompido, 

bloqueado. Assim, estar angustiado é se sentir com a respiração presa, com a 

"garganta cerrada" (LELOUP, 1998, p. 118), como a própria palavra significa. 
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Nesse sentido, o gesto da Mãe de Beslan, torna legível um sentimento que – como 

muitos outros – se faz arredio a uma identificação por uma visualidade 

apresentada. É uma angústia que não me é permitida tocar, mas que chego até ela 

através do que o corpo se deixa expressar. Para percebê-la, não se faz necessária 

a presença de palavras que acompanhem a imagem, nem tampouco de explicações 

sobre suas circunstâncias. A fotografia se me apresenta repleta de sentidos.  

 

Numa pose, a mulher reproduz – certamente inconscientemente – gestos com 

uma significação plena de consonância ao fato representado.   

 

 

*** 

 

 

A pose tem um significado amplo que foi tomando historicamente novos 

sentidos. No final do século XVII, referia-se à ação de colocar em um lugar, de 

assentar. No século seguinte, passou a designar o ato de servir de modelo para 

um artista. Já no século XIX, a palavra é usada para determinar a maneira como 

o corpo está posicionado e, ainda, afetação e falta de naturalidade. A pose então 

passa a significar uma "postura estudada", "artificial" (TURAZZI, 1995, p. 14).  

 

Ressalto que não me refiro aqui à pose que Barthes reconhece como a que 

fabrica "instantaneamente um outro corpo" (1980, p. 23), na qual a pessoa 

observada encena ao saber que será fotografada.  Refiro-me à pose como uma 

maneira que o corpo encontra de expressar um sentimento inexprimível por 

palavras. Uma maneira do corpo se colocar no mundo diante de situações nas 

quais ele se sente distante e inadequado, porém totalmente circunscrito ao 

acontecimento apresentado. Na imagem fotográfica, tomo um segundo sentido 

que Barthes dá ao conceito de pose, ao apontá-la como o próprio fundamento da 

fotografia, não tendo, inclusive relevância sua duração, nem sua técnica (1980, 

p. 117): 
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[...] ao olhar uma foto, incluo fatalmente em meu olhar o pensamento 
desse instante, por mais breve que seja, no qual uma coisa real se 
encontra imóvel diante do olho. Reporto a imobilidade da foto presente à 
tomada passada, e é essa interrupção que constitui a pose. 
 

É justamente pela observação da pose, assim compreendida, inteirada muitas 

vezes pela força do olhar, que as emoções me chegam através da fotografia.  

 

Essas simbologias tecidas pela figura da mãe e pela ação suspensa dos gestos 

são percebidas não apenas na Pietà de Miguelangelo – o que é imediatamente 

justificável pela prévia idealização da obra – mas, igualmente, na fotografia de 

Sergei Karpukhin. Reconhecimento esse que me leva a reafirmar que, apesar 

condições diferenciadas de produção, em certas ocasiões o fotojornalismo - tal 

como nas representações imagéticas artísticas -, capta e expõe dimensões que 

extrapolam o caráter objetivo de informar.  
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Imagem 2. A interrupção de um tempo 

 



Programa de Pós-graduação em Comunicação – PPGCOM/UFPE 
Fotografia e Experiência Estética 

49 

 

Como deixar tudo para trás? Numa cadeira, no quarto já sem cama, seu vestido 

(seria de bolinhas?), uma pequena bolsa com espelho e pente. Seu último 

aniversário. Não da vida, mas daquele tempo. Ela sorria na fotografia. Agora, 

quase apagada. Do papel e da memória. Ela estava pronta para a viagem. 

 

Na foto só aparece uma menina, sentada na mesa, em cima da mesa, junto a 

um bolo confeitado. A menina sorri. Os pés cruzados, sapatos com meias curtas. 

Uma despreocupação, agora sei, encenada. A cadeira, o quarto sem cama e a 

roupa pronta para a viagem não aparecem na foto. Só na lembrança. 

 

Reflito sobre aquele tempo e sobre aquela menina, e volto sempre a me 

perguntar: se a tal fotografia não tivesse sido tirada um dia, exatamente naquele 

dia, aquela imagem seria resgatada da minha memória? Não a da foto, mas a 

que consegui alcançar, muitos anos depois, olhando através dela?  

 

E é através da lembrança dessa imagem que alcanço aquele tempo, aquele 

quarto. O vazio daquela casa. Nesse momento, declaro: a foto não importa mais. 

Pode se apagar do papel e da memória. Ela fixou um rastro. Impressões de um 

tempo interrompido. 

 

 

*** 
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A superação do efêmero 

 
 

O desejo de conhecimento é o mais natural.  
Experimentamos todos os meios suscetíveis  
de satisfazê-lo, e quando a razão não basta 

 apelamos para a experiência 
 Montaigne, Ensaios 

 

 

Por que a necessidade de falar sobre ao que eu sinto a olhar certas fotografias? 

O que me leva a desejar que outras pessoas também sintam ou, ao menos, 

percebam o que alcanço ao pousar meu olhar sobre as imagens?  

 

Essas indagações me remetem às palavras de Benjamin (1993, p. 114-115) ao 

se referir sobre os soldados que ao voltar dos campos de batalhas da Primeira 

Guerra Mundial chegavam silenciosos e "mais pobres em experiências 

comunicáveis, e não mais ricos". No seu texto escrito no ano de 1933, o autor já 

ressaltava que nosso acervo cultural não teria valor se o que experimentássemos 

não estivesse mais vinculado a nós. Recorro a essa idéia para refletir sobre até 

que ponto o que experimento ao contemplar determinadas imagens está, 

verdadeiramente, vinculado a mim. E ainda em que medida uma experiência que 

acontece tendo como porta de entrada apenas o olhar pode se vincular ao meu 

mundo particular. 

 

Aqui não se trata de uma tentativa de me apossar do que vejo, pois percebo que 

a apropriação não está, necessariamente, relacionada à identificação. 

Dificilmente me uno ao que me aproprio. O ato de arrogar estabelece hierarquias 

e afasta a possibilidade de reconhecimento, diluição e entendimento. Como me 

encontrar no que eu coloco à parte de mim, e, concomitantemente, submeto ao 

meu domínio, ao meu julgo?  Nas palavras esclarecedoras e poéticas de Merleau-

Ponty (2004, p.16), "o vidente não se apropria do que vê; apenas se aproxima 

dele pelo olhar, se abre ao mundo".  
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Nessa perspectiva, me auto-intitulo vidente do mundo e também assumo minha 

atração pelo que se abre diante de mim,  não apenas pelo que me vincula ao que 

vivencio ao contemplar determinadas fotografias estampadas, entre milhares de 

outras, no universo midiático; mas como, também, pelo que me leva a uma 

tentativa de narrar essa experiência. Merleau-Ponty (Idem) afirma que "basta 

que eu veja alguma coisa para saber juntar-me a ela e atingi-la". O autor não se 

refere a qualquer cena que esteja disponível a ser vista, mas sim àquela que 

requisita o movimento da minha visão, a que me faz deter o meu olhar nela. 

Sobre ela. 

 

  

 
Fig. 11 

 

 

A fotografia Meninas de Kabul, produzida em um vilarejo próximo à capital (fig. 

11), no Afeganistão, de Emilio Morenatti/Associated Press-AP, é uma dessas 

imagens jornalísticas, distribuídas por agências de notícias e de imagens para 

jornais e sites de várias partes do mundo, que fazem meu olhar parar nelas e 

viajar, através delas, nas tais "galáxias imaginárias" citadas por Morin (2005, p. 

71). Cheguei à imagem ao vagar – despreocupada e desinteressadamente como 

um genuíno flâneur benjaminiano - nos corredores da internet, representante 

ímpar da cultura tecnológica e de massa contemporânea. Um mundo que 
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precisamos conhecer sem nos "sentir um estranho nele" (Idem, p. 21); um 

espaço no qual o fotojornalismo – uma representação imagética inserida 

totalmente na cultura de massa - tem um papel de destaque. 

 

De acordo com a legenda que acompanha a fotografia, no link bestseller do 

próprio site da AP17, o grupo está assistindo ao desembarque, em um helicóptero 

das Nações Unidas, de urnas eleitorais para a escolha do primeiro presidente 

eleito pelo voto no Afeganistão, em outubro de 2004. Segundo o texto, essa foi a 

única maneira do material para as eleições chegar até pequenas comunidades de 

difícil acesso terrestre, como a vila Ghumaipayan Mahwow, localizada a 410 

quilômetros de Kabul, onde a foto foi produzida. 

 

Na imagem, um grupo formado por treze meninas. Só me é possível visualizar as 

faces de doze delas: de uma, no lado direito da imagem, só vejo o topo da 

cabeça coberta por um lenço. Apenas um rosto me parece ser de um menino, 

posicionado no lado oposto, na segunda fila, na borda da imagem. As meninas 

aparentam ter entre sete a quatorze anos. A maioria está com a cabeça coberta 

por véus; duas estão com eles pendurados nos ombros; uma o traz no braço e 

uma única menina – a de vestido verde, a direita da foto, com braços cruzados 

ao peito e duas tranças (serão?) no cabelo - não porta nenhum lenço ou véu.  

 

A fotografia de Morenatti é horizontal tanto no seu formato quanto na sua 

composição. A visualizo em quatro camadas, divididas harmonicamente da terra 

ao céu. A primeira delas é apresentada por uma moldura na borda inferior da 

imagem, preenchida por uma vegetação seca e rasteira, que se posta aos pés 

das meninas. Num segundo nível, apesar de atrair prioritariamente o foco da 

minha atenção, observo as meninas com seus olhares ao longe, numa postura 

que vai do olhar plácido ao desconfiado, do indiferente ao compenetrado. Ao 

fundo, a natureza se apresenta desfocada, como numa pintura impressionista, 

com suas variedades de tons de verde se misturando, numa mesma 

profundidade de campo, ao azul do céu. 

 

                                                 
17 http://pictopia.com/perl/gal?provider_id=38&process=gallery&photo_name=bptuazon_7487733 
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Acredito que seja essa captação das cores o ponto mais intenso da imagem 

produzida por Morenatti. Os vermelhos, verdes e azuis - em tons vibrantes que 

emanam dos tecidos das roupas simples, porém solenes com suas mangas 

longas e saias compridas - longe de serem cores antagônicas, reforçam a 

atmosfera geral de recato e de sutileza do quadro. A clareza dos véus, o fato de 

alguns estarem displicentemente jogados sobre os ombros, afasta o 

estranhamento do vestuário afegão ao sentimento de obrigação ou fanatismo, 

que não combinariam com a candura das faces pueris das meninas.    

 

Fico olhando essa fotografia e tento descobrir por que desde que a vi, pela 

primeira vez, ela me traz uma lembrança de uma época e de um sentimento que 

parecerem estar incrustados em mim. Vasculho minha memória: talvez essa 

imagem me faça recordar – de maneira muito vívida, intensa - do meu tempo de 

menina; um tempo que andava em bando com minhas amigas (claro que ao 

menos um menino sempre conseguia se infiltrar entre nós...). Cada qual com 

uma beleza tão singular... E me pego convocando a fantasia para me 

acompanhar nesta procura que, de antemão acredito, parece-me inatingível. A 

imagem agora já não me fornece explicações. Parafraseando Frayze-Pereira 

(2005, p.101), ela só me fascina.  

 

É quase inacreditável que essa imagem seja considerada uma fotografia de 

imprensa. A legenda, que normalmente é usada no fotojornalismo para 

complementar um sentido à imagem dada, não é capaz de provocar mudanças 

na forma que percebo a cena posta. Uma legenda, no meu entendimento, 

totalmente dispensável ao não acrescentar nem subtrair nada sobre a imagem 

que vejo. As meninas poderiam estar olhando para qualquer outra coisa que não 

despertasse nem risos nem lágrimas, como no caso do desembarque dos kits 

eleitorais.  

 

O que quero apontar aqui é para o fato de que apesar de se tratar uma fotografia 

jornalística - produzida por um fotógrafo reconhecidamente repórter e distribuída 

por uma das mais consolidadas agências de notícias do mundo – o que parece 

menos importante nela é sua relação a alguma informação factual que possa 
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conter. Ou, justamente ao contrário - numa outra perspectiva: seria a legenda o 

único elo que associa essa imagem ao universo da factualidade jornalística, pois 

sem ela não haveria possibilidade alguma de se associar esse grupo de meninas 

ao processo eleitoral do Afeganistão. Ora, é justamente quando observo o papel 

da legenda para ancorar jornalisticamente a imagem, que verifico o quanto esse 

fato (a distribuição de urnas para a eleição) é secundário: não há ainda eleição, 

mas a sua preparação; e essa preparação, que não é mostrada na imagem, está 

apenas evocada pela legenda.  

 

Assim, não me parece difícil intuir que, certamente, a imagem Meninas de Kabul 

está na seção das mais vendidas do site da AP fundamentalmente pelo seu forte 

conteúdo estético: cores, perfeito agenciamento de planos e uma certa 

suspensão de sentidos, transformando o olhar dessas crianças em um olhar de 

espera, ou mesmo, de esperança.  

 

 

*** 

 

 

A Estética, numa abordagem mais ampla, pode ser definida aqui como uma 

"teoria dos estados estéticos" (BENSE, 2003, p. 49), que são despertados 

através de objetos artísticos, técnicos, naturais e até mesmo por eventos, 

inclusive, do cotidiano. Mesmo não me voltando para uma análise semiótica 

proposta pela "estética objetiva", considero importante ressaltar que este estudo 

parte de uma experiência que se desencadeia a partir de algo apresentado 

materialmente – a fotografia, prioritariamente a categorizada como jornalística - 

e, portanto, que não tem como ponto de partida um pensamento ou a 

imaginação.  

Volto-me para uma experiência que tentamos expressar, comumente, com o uso 

de palavras como belo, feio, agradável, sublime, repugnante, ou seja, que 

usamos palavras que não definem exatamente o que é observado, mas, 

principalmente, o que nos foi despertado por ele. Assim, por intermédio de uma 

fotografia (um objeto construído pelo olhar de um fotógrafo) "é ainda o homem 
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que se faz signo para si mesmo e não o mundo que faz signo para o homem" 

(DUFRENNE, 2004, p. 61).  

Como sabemos, contudo, a estética foi instaurada inicialmente como a parte da 

filosofia voltada para a reflexão a respeito da beleza sensível e dos fenômenos 

artísticos. Apesar da palavra só ter se tornado conceito em meados do século 

XVIII, a arte e o belo são temas presentes na filosofia grego-romana desde a 

Antiguidade. Tal pertinência pode ser verificada já na República, nos livros 2 e 3, 

onde Platão faz suas primeiras considerações sobre o papel da arte na educação, 

tema que considerava fundamental para os jovens - principalmente os que 

seriam os guardiões das cidades - desenvolverem um bom caráter (JANAWAY, 

2002, p. 3). No texto, o filósofo deixa claro não concordar com o estudo dos 

textos poéticos, a base da educação grega na época. Esse tipo de leitura os 

transformariam, pensava ele, em 'trapaceadores" e os deixariam se enganar por 

um pretenso conhecimento adquirido com os poetas ou com seus personagens 

(WOODRUFF, citado por COSTA LIMA, 2000, p. 31).  

Porém, é no livro 10 que Platão faz sua mais contundente crítica à arte, quando 

discorre sobre a mímesis e afirma que ao dar forma à matéria, o artista estaria 

simplesmente imitando o mundo em que vivemos que já seria, por sua vez, uma 

imitação do mundo das idéias. Nesse sentido, para Platão, tudo no mundo 

visível, sem exceção, seria uma cópia efêmera e decadente de um mundo ideal. 

A partir de tal premissa, afastava o belo da arte, por considerá-lo um tema 

"muito sério para ser capitaneado pela arte"18 (MURDOCH, 1977, p. 17). Além 

dessa visão sobre a beleza e a arte no mundo das formas, na famosa passagem 

da República, denominada Alegoria da Caverna, o filósofo irá suscitar uma 

discussão que perdura até nossos dias nos estudos sobre a imagem e sua 

influência na maneira do homem confrontar-se com a representação da 

realidade. 

A reflexão iniciada por Platão é retomada por Aristóteles na Poética, em torno de 

335 a.C. Segundo Nickolas Pappas (2002, p. 15), se por um lado não podemos 

afirmar que Aristóteles escreveu sobre as propriedades estéticas, por outro, com 

                                                 
18 Tradução minha para: "[...] too serious a matter to be commandeered by art".  
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certeza, ao discorrer sobre a poesia, ele realizou o primeiro estudo filosófico 

sobre uma expressão artística, mesmo considerando que grande parte do seu 

trabalho sobre poesia se perdeu e que apenas sua Poética permaneceu como 

uma pequena amostra da sua teoria de arte. Aristóteles fala, entre outros temas, 

sobre imagem, crítica, teoria e tragédia. 

Apesar da Poética ter aberto novas perspectivas para o estudo da arte, o 

conceito do belo não foi bem delimitado pelo filósofo. Os critérios utilizados por 

Aristóteles para a definição da beleza só são expressos em relação às tragédias, 

quando afirma que para serem belas "não devem ser longas, ao ponto que a 

memória não possa guardá-las, nem muito curtas para poderem ser 

consideradas sérias"19 (PAPPAS, 2002, p. 25).   

Voltando-se especificamente para a questão da representação da realidade, para 

Aristóteles a mímesis seria a imitação da vida interior dos homens, e não a 

imitação de um mundo ideal platônico. Nessa perspectiva, Aristóteles descarta as 

formas ideais e traz a reflexão filosófica para o mundo em que vivemos. A idéia 

aristotélica de que o que não puder ser experimentado não pode significar nada 

para o homem (MAGEE, 1999. p. 32), torna-o o precursor de uma filosofia que 

parte para a observação e o experimento, antes de uma reflexão abstrata.   

Nesse sentido, refere-se à mímesis como "natural e agradável porque é uma 

maneira de se aprender, e os seres humanos amam aprender"20 (PAPPAS, 2005, 

p. 20). A mímesis diz respeito não apenas à atuação do ator na tragédia, mas, 

também, à pintura e ao desenho. Para o filósofo, uma linha desenhada pode 

mostrar o contorno de uma coisa melhor do que a própria coisa. Neste particular 

– o desenho enquanto representação – nos deparamos com uma perspectiva 

sobre a imagem antagônica à levantada por Platão na Alegoria da Caverna.  

Enquanto Platão interpretava a representação como uma barreira para a 

percepção do real, Aristóteles, contrariamente, afirmava que ela poderia nos 

ajudar a perceber esse real, uma vez que forneceria conhecimento. Sem dúvida, 

                                                 
19 Tradução minha para: "They must be neither too long to surpass what the memory can hold, nor too short to 
count as serious. 
20 Tradução minha para: "Mimesis is natural and pleasant because it is a way of learning, and human beings 
love to learn". 
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ele nos deixa uma nova concepção de mímesis enquanto um "processo ativo de 

representação seletiva" (Idem, p. 21), em contraposição a idéia platônica da 

mímesis como algo passivo. Assim, a tragédia seria então a mímesis da ação. Do 

mesmo modo que a pintura era mais que um assunto de linhas e cores. 

Para Costa Lima (2000, p. 32), a visão aristotélica traz algo que a ciência até 

então não vislumbrava apontar: "que é preciso aprender a viver sobre dupla via 

e não sobre a via única da verdade alcançada pelo pensamento". Nessa 

perspectiva, a verdade poderia tanto ser alcançada filosoficamente como, 

igualmente, pelo engano poético. Em última instância, mesmo sem proporcionar 

uma explicação do abragente do mundo, a poética, pela mímesis, nos daria 

"acesso à compreensão intuitiva dos padrões que governam a experiência" 

(Idem, p. 33). 

Embora a beleza e a arte sejam temas abordados filosoficamente desde a 

Antiguidade, o termo estética só surge no século XVIII, instituído por Alexander 

Baumgarten e definido como "a ciência de como as coisas podem ser conhecidas 

[cognise] pelos sentidos", apontando assim para um componente não apenas 

cognitivo mas, igualmente, emotivo (WOLFGANG, 2001, p. 35). Como afirma 

Bomfim (1988, p. 22), a reflexão do filósofo sobre a estética teve como base o 

modelo de Leibniz, que relacionava o estudo da atividade da razão (logos) a um 

tema especifico da filosofia, que seria a lógica, e ao do efeito da vontade (ethos), 

denominado ética. Baumgarten teria apresentado uma terceira via "conduzindo o 

estudo do sentimento a um outro tema da filosofia, no qual ele denominou como 

"aisthesis, estética" (Idem). 

O pensador alemão também seria o responsável pelo primeiro curso conhecido 

na história da filosofia sobre estética e cujo conteúdo se transformaria na base 

da sua obra inacabada Aesthetica. Com essa noção, a filosofia até em então 

definida como ciência racional, volta-se também para uma nova perspectiva do 

conhecimento com parâmetros específicos "em termos de verdade, na forma de 

poesia e de outras artes" (HUISMAN, 2001, pp. 122-123).  

Portanto, a partir da instituição da estética enquanto uma terceira via da 

filosofia, fica ao seu encargo a tarefa de conciliar a verdade filosófica com a 
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verdade artística, utilizando-se, para tal, da sensação e do sentimento como 

objetos de reflexão. Com a estética, a lógica também perde seu status 

monopolizador. Segundo o pensamento de Baumgarten, enquanto a abstração 

filosófica continua sem um elo com o mundo concreto, a estética "vivifica o todo 

o homem e prepararia os caminhos para a verdade, a fim de que ela possa voltar 

para a alma". Para o pensador, a representação estética do mundo estaria 

contida na forma (Idem). Esse estabelecimento de princípios resultaria no que 

Eagleton (1993, p. 17) aponta como reconciliação entre os sentidos e o espírito, 

além de marcar o início da moderna tradição do pensamento estético, onde 

surge o discurso sobre o corpo e a junção das coisas e pensamentos, idéias e 

sensações, do material e do imaterial, separados, até então, pela "miopia da 

filosofia clássica". 

Assim, com Baumgarten, assistimos a Estética ser transformada numa disciplina 

positiva e autônoma. Por outro lado, deve-se estar atento para a pluralidade de 

valores e categorias que a envolviam - e a envolvem até hoje -, pluralidade essa 

que viria a extinguir com sua concepção de Ciência do Belo. Além desse aspecto, 

segundo Frayze-Pereira, a estética instituída enquanto disciplina por 

Baumgarten, estaria fundada na idéia de que "a Beleza e seu reflexo nas Artes 

representavam um tipo de conhecimento sensível, confuso e inferior ao racional, 

claro e distinto, isto é, ao conhecimento voltado para a verdade" (2006, p. 31). 

No entanto, constata-se que, apesar do termo estética ter sido instituído por 

Baumgarten e passar a ocupar seu espaço na filosofia ao lado da ética e da 

lógica, é com Kant que são normatizados conceitos que permitem diferenciar os 

juízos de beleza dos conceitos morais e daqueles voltados para a vida prática. Na 

Crítica da Faculdade do Juízo, é elaborada uma doutrina filosófica que visa tornar 

lógicas e coerentes as idéias estéticas usuais em meados do século XVIII. A obra 

de Kant torna-se, como aponta Crawford (2002, p. 55) e diversos outros autores 

(GREENBERG, 2002; OSORIO, 2005; TOWNSEND, 2002, entre outros) um 

tratado fundamental para a filosofia moderna da estética. 

Na sua terceira crítica, Kant atinge as três dimensões que ele distingue como 

essenciais na alma humana: a faculdade cognitiva; o sentimento do agrado e 

desagrado; e a faculdade apetitiva – que, em sua forma inferior, seria o desejo 
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e, na superior, se expressaria pela vontade. A faculdade cognitiva teria como lei, 

a priori, o entendimento, enquanto a apetitiva, a razão. Analogicamente também 

seria possível estabelecer que o juízo proporciona, a priori, certas leis ao 

sentimento do prazer e desprazer (PASCAL, 2005, p. 166). 

 

Com Kant, o belo passa a ser estudado a partir da quebra de um possível 

paradoxo entre o sujeito e o objeto. O termo estética pode ser definido a partir 

da seguinte reflexão de Kant (2005, p. 59): "[...] uma universalidade que não se 

baseia em conceitos de objetos [...] não é absolutamente lógica, mas estética, 

isto é, não contém nenhuma qualidade objetiva do juízo, mas somente uma 

subjetiva [...]".   

 

Apesar de tal definição nos impulsionar quase que imediatamente ao conceito de 

experiência estética, segundo Goldman (2002, p. 259), Kant se voltou ao 

julgamento estético da beleza, não se detendo especificamente na experiência 

estética, embora esse julgamento se constituísse a partir do prazer 

proporcionado pela apreciação de determinado objeto. Ou seja, a experiência de 

prazer seria fundamental para um julgamento estético. Outra constatação que 

leva Goldman a reforçar a importância da experiência em Kant, encontra-se na 

sua postulação de que argumento algum – baseado em quaisquer princípios - 

pode convencer que um objeto é belo sem que se tenha uma percepção direta 

desse mesmo objeto. 

É importante também ressaltar que é a partir do pensamento de Kant que se 

institui uma relatividade do juízo estético. Juízo esse que, segundo Suassuna 

(2005, p. 363), ficaria para os pós-kantianos a mercê do gosto pessoal de cada 

observador. Se é com Kant que a questão do belo se institui como uma "questão 

da experiência estética" (FRAYZE-PERIERA, 2005, pp. 31-32), também é a partir 

do seu pensamento que surgem diversas tendências teóricas, fazendo com que a 

estética filosófica se afaste da metafísica para se aproximar ao campo 

experimental e psicológico.  

A reflexão sobre a experiência estética a partir da relação que se estabelece 

entre o objeto e o sujeito, é fundamental para o entendimento da imagem - 
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notadamente a fotográfica e inserida na mídia – como propiciadora de uma 

experiência singular e, complementarmente, capaz de provocar uma 

comunicabilidade universal.  Segundo Camilo Osório (2005, p. 23), nosso desejo 

originário de compartilhar com o outro o que estamos sentindo é uma aspiração 

própria da experiência estética e que vai "qualificá-la como solo de nossa 

comunicabilidade".  

 

 

*** 

 

 

"[...] A experiência estética é vizinha da experiência psicanalítica: uma silenciosa 

abertura ao que não é nós e que em nós se faz dizer" (FRAYZE-PEREIRA, 2005, 

p. 24). 

 

 

*** 

 

 

Minha perspectiva de análise do fotojornalismo pressupõe que algumas 

fotografias inseridas na mídia despertam um novo olhar, produzindo sentidos que 

ultrapassam aquilo que está diretamente representado nelas. Aponto assim, 

como já postulado anteriormente, para a capacidade dessas imagens nos 

levarem a uma dimensão suplementar que seria a da experiência estética; uma 

experiência passível de impulsionar o leitor a um estado de prazer, comoção, 

dor, harmonia ou mesmo inquietação. Destaco, novamente, que a palavra 

estética significa sensação, percepção. Portanto, a experiência estética – tendo, 

no caso específico do presente estudo, como objeto estético a fotografia 

jornalística - acontece quando nossa sensibilidade e percepção rompem um 

estado de dormência e de mesmice que nos encontramos diante de fatos já 

considerados rotineiros e, na maioria das vezes, incapazes de nos surpreender.  
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Assim, na minha reflexão, volto-me para a experiência estética mediada pela 

fotografia, com ênfase na considerada jornalística, enquanto objeto estético. Um 

objeto que pode ser definido como o "conteúdo de alguma percepção ou a causa 

de uma emoção ou intuição" (TOWNSEND, 2002, p. 270). 

   

Portanto, para delimitar o foco no meu estudo, não me deterei aqui na 

experiência estética passível de eclodir em qualquer circunstância simples do dia-

a-dia, independentemente do seu objeto estético. Apesar dessa delimitação 

intencional, compactuo com o pensamente de Morin (2005, p. 78) ao se referir à 

estética não "como a qualidade própria das obras de arte, mas como um tipo de 

relação humana muito mais ampla e fundamental”. E ainda, com o pensamento 

de Dewey (BARBOSA, 1998, p. 21) de que "a qualidade estética de uma 

experiência de qualquer natureza é a culminação de um processo".  

 

Mas, seria a experiência estética possível de ser verificada num objeto do nosso 

cotidiano, não considerado, prioritariamente, como arte?  

 

Defendo aqui a possibilidade da experiência estética acontecer através da 

contemplação daquilo que não é  definido social ou institucionalmente como obra 

de arte. Afinal de contas, segundo Mauss (1967, p. 89), “um objeto artístico, por 

definição, é um objeto reconhecido como tal por um determinado grupo”.  

Mesmo constatando uma relatividade presente na definição de Mauss e, ademais, 

não objetivando uma discussão sobre a fotografia jornalística ser ou não arte, 

considero pertinente ressaltar que, apesar dessa categoria de imagem não estar 

oficialmente relacionado à arte, algumas das fotografias do meu corpus de 

análise são consideradas tanto jornalísticas quanto artísticas, como poderá ser 

verificado mais adiante nas imagens de Luc Delahaye. Por outro lado, ao 

trabalhar com o fotojornalismo volto-me a uma experiência estética 

explicitamente inserida na comunicação midiática, um campo onde se torna 

inadequada qualquer delimitação entre as artes erudita, popular e de massa 

(LOPES, 2006, p. 119).  
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Além desse abrandamento de fronteiras, parece-me possível dizer que qualquer 

fotografia que se apresente num campo susceptível à atenção do leitor pode 

colocar em funcionamento sua intuição e ser experimentada esteticamente, uma 

vez que "a intuição estética não conhece limites" (GREENBERG, 2002, p. 39).  

 

 

*** 

 

 

O termo intuição estética refere-se aos estudos que apregoam ser a experiência 

estética, nela mesma, uma forma de conhecimento, em oposição ao discursivo 

no qual o sujeito apreende não através de uma apreensão direta do objeto, mas, 

sim, pela intermediação de um outro elemento. Dessa forma, a intuição seria a 

relação direta estabelecida entre o sujeito que percebe e o objeto que é 

percebido (CARCHIA & D'ANGELO, 1999, p. 213), tendo o conceito atraído 

diferentes concepções filosóficas no discorrer da sua história. Na Antiguidade, 

designava um conhecimento divino ou um conhecimento humano conectado ao 

divino, às idéias e à lógica, processado na mente de maneira imediata, sem o 

auxílio do raciocínio. Essa concepção seria encontrada em Descartes e em 

Leibniz, ainda na filosofia moderna. Já na Idade Média, a intuição foi largamente 

aceita como a compreensão de um objeto pela sensibilidade do observador. Uma 

concepção que foi consagrada com o pensamente kantiano, para o qual a 

intuição seria sempre sensível. Contrariamente a esse entendimento, haveria 

intuição intelectual, a que não apenas apreende o objeto pelo sensível, mas que 

também o produz. Essa idéia foi largamente aceita pelos românticos alemães, 

como Holderlin, para quem "a unificação entre sujeito e objeto, impossível para o 

conhecimento teórico, obtém-se esteticamente na intuição intelectual" (Idem, p. 

214).  

 

Apesar da indicação de Carchia e D'Angelo de que no contemporâneo o termo 

intuição é largamente aceito no que o relaciona à sensibilidade e à estética, 

questiono-me qual a relevância em delimitar uma única concepção de intuição 

para tentar entender a experiência estética que vivencio ao me defrontar com 
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determinadas imagens fotográficas. Considero que, nesta pesquisa em particular, 

deter-me nessa especulação seria dispensável. O que percebo (ou intuo?) ser 

relevante nas minhas reflexões é me voltar para a capacidade da experiência 

estética - independentemente de qual categoria de intuição ela provenha - de me 

fazer entrar num universo aparentemente desconhecido do outro; de me 

impulsionar a uma dimensão na qual, ao vislumbrá-la, me reconheço tanto no 

prazer quanto no desprazer, e de me fazer enxergar um eu que se completa e 

que se reconhece no deleite ou na dor do outro. Refiro-me a uma experiência 

que apesar de ser vivenciada por mim não está relacionada ao meu ego, a uma 

experiência que tentamos entender "precisamente para saber como nos abre ela 

para aquilo que não somos" (MERLEAU-POUNTY, 1992, p. 156).   

 

Aponto ainda para uma experiência que me guia, nas palavras de Barilli (1989, 

p. 42), a uma "mítica experiência originária". Uma experiência estabelecida em 

conceitos de duração qualitativos e não quantitativos, como o estabelecido por 

Bergson - uma experiência originária da humanidade, onde não existe o controle 

mecânico, intelectual e econômico do cotidiano -, e por Freud ao relacionar a 

duração no estético inspirada no princípio do prazer que vai ao encontro a um 

tempo qualitativo (Idem). 

 

 

*** 

 

 

Se não há mais um lugar e um tempo exclusivos para a experiência estética, ela 

pode ocorrer quando, em meio a signos banais, nos deparamos com algo que 

escapa do senso comum, ao religar o homem a sua origem. Uma religação 

exemplificada assim por Dufrenne (2004, pp. 23-24):  

aqui é suficiente compreender que a arte espontânea exprime o liame do homem 
com a Natureza. E é nisso que a estética vai meditar: ao considerar uma 
experiência original, ela reconduz o pensamento e, talvez, a consciência à origem.  

Reforçam essa idéia Carchia & D'Angelo (1999, p. 130), que lembram que uma 

das mais recentes discussões sobre o significado de experiência estética diz 

 



Programa de Pós-graduação em Comunicação – PPGCOM/UFPE 
Fotografia e Experiência Estética 

64 

 

respeito às teorias que reafirmam sua irredutível autonomia, “perspectiva 

segundo a qual a experiência estética é um tipo peculiar de conhecimento”. 

Esses autores, baseados em Marcuse, Bloch e Adorno, apontam ainda a 

experiência estética como “uma resistência ao domínio ideológico da indústria 

cultural e, portanto, um potencial subversivo ou, no mínimo, uma aparência que 

antecipa o valor utópico”.  

 

Assim, é possível enfatizar a conexão do campo da fotografia jornalística com o 

da estética, a partir da idéia de que qualquer reflexão sobre atributos visuais, no 

mundo contemporâneo, necessita evocar a discussão da experiência estética que 

"torna-se como que um microcosmo, qualitativo, simbólico, em que se articulam, 

com ordem estudada, todas as possíveis experiências que, de forma confusa e 

caótica, urgem no macrocosmo da experiência comum" (BARILLI, 1994, p. 42).  

 

Em oposição à experiência estética, haveria a experiência comum e rotineira 

quando “a inteligência [...] corresponde a um mecanismo inconsciente que guia 

os nossos atos, nos faz manobrar com habilidade e segurança entre as insídias 

do mundo” (Idem, p. 3). A oposição entre experiência comum e experiência 

estética demonstra ser coerente com essa dimensão suplementar do 

fotojornalismo e capaz de ser transposta para a sua interpretação. Como é fácil 

constatar, muitas vezes, ao folhear um jornal, o leitor depara-se com dezenas de 

fotografias que revelam todos tipos de situações como atrocidades, 

manifestações sociais e comemorações festivas sem, provocarem, no entanto, 

envolvimento específico além de uma simples constatação do fato apresentado. 

Nessas situações, as imagens com as quais o leitor se depara são incapazes de 

nos tirar da condição de, como define Barilli (Idem), “prisioneiros da rotina”.  

 

Por outro lado, no entanto, a fotografia jornalística pode torna-se algo novo, 

capaz de provocar uma quebra de equilíbrio, quando os sentidos já não são mais 

captados nos níveis habituais: “em suma, tem-se a emoção, a perturbação”. 

Uma perturbação só poderá ser amenizada se o espectador investigar o que nela 

o provoca com um outro olhar. Para usar esse novo olhar, primeiramente se faz 

necessária a superação da mecanicidade de processos mentais rotineiros e a 
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permissão de deixar entrar em ação “as fases mais seletivas e conscientes da 

estética e da ciência conhecimento” (Idem).  

 

Tal potencialidade, portanto, de fazer sentir, de ir além da informação, é capaz 

de provocar uma experiência passível de ser considerada como estética, posto 

que é: 

(...) essencialmente final, isto é, o seu fim reside em considerar a situação de 
pertença de modo mais amplo, mas rico, intenso, fora dos mecanismos da rotina 
e sem recair numa nova habitudinariedade mecânica. O seu objetivo seria 
introduzir na terra um estado paradisíaco onde se possam viver os vários aspectos 
do mundo, exatamente, com a máxima intensidade, sem a preocupação de 
economizar as energias (BARILLI, 1994, pp. 33-34). 

Nessa perspectiva, segundo o autor (Idem, pp. 49-51) o fotojornalismo 

incorporaria duas dimensões importantes da experiência estética: a primeira é a 

que se pode chamar de simbiose entre o espectador e a imagem, na qual o 

leitor, ao investir seu olhar sobre a fotografia, se vê por sua vez investido por 

ela, numa proporção de igual intensidade ao seu próprio engajamento. Essa 

dimensão se associa ao que Edgar Morin desenvolveu na forma de binômio 

conceitual projeção-identificação - no qual “esse universo imaginário adquire vida 

para o leitor se este é, por sua vez, possuído e médium, isto é, se ele se projeta 

e se identifica com os personagens em situação, se ele vive neles e se eles vivem 

nele" (2005, p. 78). A segunda dimensão passível de ser incorporada ao 

fotojornalismo refere-se a um sentimento irredutível de originalidade (ou de 

novidade ou de ineditismo) provocado pela visão de uma imagem, como se tal 

situação visual jamais tivesse sido conferida pelo espectador. 

 

A experiência estética pode ser entendida, assim, como uma teoria que, segundo 

Townsed (2002, p. 14), se define por  

uma singular experiência imediata, cuja evidência é suprida pelos sentidos, que 
podem ser entendidos de duas maneiras: como formas complementares de 
percepção ou como modificações da nossa consciência sensorial básica. 
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Portanto, uma experiência capaz de levar o observador a uma transcendência21 

ao fato veiculado, mesmo que, numa primeira instância, o objetivo imediato do 

fotojornalismo seja o de informar o que acontece pelo mundo através da 

fotografia.  Em imagens como as produzidas por Moneretti e por Karpukhin, por 

exemplo, surgem aos nossos olhos singularidades "anônimas e nômades, 

impessoais, pré-individuais" fazendo-nos penetrar no transcendental (DELEUZE, 

2006, pp. 105-106).  

Singularidade essa passível de ser reconhecida por diversos leitores 

simultaneamente - como pode se constatar nos depoimentos sobre a fotografia 

da Mãe de Beslan - e capaz de aflorar sentimentos comuns num espectro amplo, 

porém circunscrito ao âmbito do particular. Uma situação que aponta para a 

dimensão kantiana da experiência estética que, de acordo com Luiz Camillo 

Osório, seria "fundadora de uma abertura singular do sujeito ao mundo e aos 

outros" (2005, p. 23). Nessa perspectiva, a sensibilidade torna-se fundamental 

para o conhecimento e para a solidificação da comunicabilidade humana.  

No pensamento deleuziano (MENDONÇA, 2006, p. 114), o ser não se configura 

como singular apenas pelo fato de ser único, infinito, mas, principalmente, por 

ser notável, isto é, por ser diferente em si mesmo. Por outro lado, os autênticos 

acontecimentos transcendentais se apresentariam através das singularidades, 

que não seriam nem individuais ou pessoais, uma vez que "presidem à gênese 

dos indivíduos e das pessoas: elas se repartem em um potencial que não 

comporta por si nem Ego (Moi) individual, nem Eu (Je) pessoal" (DELEUZE, 

2006, pp. 105-106). 

   

Ao me deparar com imagens como as da Meninas de Kabul posso vivenciar uma 

experiência estética que seria uma das formas do sujeito atingir a 

comunicabilidade universal de suas sensações, como pontua Schiller: “as 

sensações a serem admitidas como universalmente comunicáveis encontram-se 

sob condições subjetivas internas que têm de ser necessariamente comuns a 

todos os homens”. 

 

                                                 
21 Conceito cuja etimologia remete ao latim transcendere: ascender (scendere) através (trans). 
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Assim, considero pertinente afirmar que diante de determinadas fotografias 

prioritariamente jornalísticas, portanto, o leitor se aproxima da experiência 

estética - ou “extática”, tal como a definia o cineasta Eisenstein (Cf. MACHADO, 

1982, p. 95), ao dar conta da dimensão em que o indivíduo está fora do seu 

estado, fora de lugar, numa situação de transporte ou arrebatamento no qual sai 

de si ou de seu estado habitual. 
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A perplexidade diante da morte 
 

 

Eu não vejo segundo seu envoltório exterior,  
vivo-o por dentro, estou englobado nele.  

Pensando bem, o mundo está ao redor de mim,  
não diante de mim.   

Merleau-Ponty, O Olho e o Espírito 
 

Considero como jornalística, em princípio, toda fotografia publicada em meios de 

comunicação de massa - jornais e revistas impressos ou online, notadamente -, 

obedecendo a determinados procedimentos de produção e difusão dos veículos. 

Uma fotografia que informa, sensibiliza e dirige o olhar do leitor para um recorte 

de uma realidade posta.   

 

Também percebo sua natureza numa acepção mais ampla, como a que defende 

Sousa (2004, p. 9), para quem "o fotojornalismo é uma atividade singular que 

usa a fotografia como um veículo de observação, de informação, de análise e de 

opinião sobre a vida humana e as conseqüências que ela traz ao Planeta". Mas, 

ao mesmo tempo em que se esforça para circunscrever as funções do 

fotojornalismo, o autor admite que a essa prática não possui limites bem 

determinados (Idem, p. 11). Uma definição sem contornos precisos que também 

pode ser encontrada nas palavras de Jonathan Friday (2002, p. 123) quando diz, 

ao referir-se às fotografias de Cartier-Bresson, que muitas vezes nos 

defrontamos com imagens que não distanciam o realismo do idealismo ou o 

documentário do pictoralismo, e que o próprio conceito bressoniano de momento 

decisivo "proporciona uma característica expressiva particular para revelar a 

verdade" 22.  

O repórter fotográfico W. Eugene Smith (2004, p. 209), em um artigo publicado 

em 1948, fala do poder do fotojornalismo diante de outros gêneros de fotografia 

pelo alcance da mídia e pela influência que exerce sobre a opinião dos leitores. 

Entretanto, é categórico ao afirmar que os que pensam que a fotorreportagem é 
                                                 
22 Minha tradução para:"...provides a very personal and characteristic expressive appearance to reveal truth". 
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seletiva e objetiva mostram total desconhecimento a respeito do assunto. 

Segundo ele, o repórter fotográfico não pode ter mais que um enfoque pessoal, 

pois "lhe é impossível ser totalmente objetivo. Honesto, sim; objetivo, não"23. O 

fotógrafo questiona então qual seria a verdade objetiva e recomenda que os 

fatos que liberam emoções - como a morte e tragédias - deveriam ser 

fotografados de uma maneira totalmente interpretativa: "sob nenhuma 

circunstância deve-se tentar recriar exatamente os sentimentos dominantes e as 

conseqüências desses momentos" 24 (Idem, p. 211). 

 

Tal recomendação me leva a duas considerações. Primeiramente, na sua grande 

maioria, as normas de produção do fotojornalismo são determinadas pelos 

próprios veículos e pelas circunstâncias nas quais as fotografias são realizadas – 

nem sempre passíveis, portanto, de serem decididas pelos fotógrafos. Por outro 

lado, acredito que, independente de se priorizar ou não uma interpretação em 

detrimento a uma pretensa objetividade diante de uma realidade, o ato de 

fotografar já carrega, em si, um olhar único (do fotógrafo), impregnado de 

subjetividades. Embora que, mesmo admitindo-se essa subjetividade da câmara, 

estejamos cientes que a fotografia, como explica Manguel (2001, p. 93), apóia-

se na certeza de que "o que vemos existiu de fato, que aquilo ocorreu em 

determinado e exato momentos e que, como realidade, foi apreendido pelo olho 

do observador". 

 

Proponho que a própria idéia de "verdade objetiva da imagem" – inclusive da 

jornalística - incorpora-se, justamente, no encontro das subjetividades do olhar 

de quem a produz com o olhar de quem a contempla - além do fato de, como 

nos aponta Merleau-Ponty, (2004, p. 43) "qualquer coisa visual, por mais 

individuada que seja, funciona também como dimensão, porque se dá como 

resultado de uma deiscência do Ser".  

 

 

*** 

                                                 
23 Tradução minha para: "[...] le es imposible ser totalmente objetivo. Honesto, si; objetivo, no." 
24 Tradução minha para: "Bajo ninguna circunstancia debe intentarse recrear tal cual los sentimientos 
dominantes y los sucesos de estos momentos." 
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A história do fotojornalismo não registra uma data precisa do seu surgimento, 

embora vários autores afirmem que seu grande impulso inicial aconteceu após a 

Primeira Guerra Mundial, na Alemanha (FREUND, 1995; SOUGEZ, 1996, entre 

outros). Entretanto, já em meados do século XIX, surgem os primeiros trabalhos 

fotográficos com características de reportagens que tinham em comum "a 

proposta de documentação de acontecimentos contemporâneos de interesse 

coletivo" (COSTA, 1993, p. 75), sendo as guerras os temas dessas 

documentações iniciais. Seus fotógrafos pioneiros foram o inglês Roger Fenton, 

que registrou Guerra da Criméia, em 1855, e o americano Mathew Brady que 

acompanhou Guerra Civil Americana, em 1890. Como bem diz Sontag (2003, p. 

24), desde a invenção das câmaras, "a fotografia flertou com a morte". 

 

Ao me deter sobre os resultados da cobertura dessas duas guerras, é possível 

perceber que o olhar dos fotógrafos já estava associado a determinadas 

circunstâncias que perduram até hoje no fotojornalismo. As fotografias da Guerra 

da Criméia, de Fenton, mostravam apenas soldados sorridentes e saudáveis 

atrás da linha de combate. Num trabalho realizado por encomenda pelo governo 

britânico, ao final de três meses, o fotógrafo e sua equipe levam para Londres 

360 placas com as cenas da guerra que mais pareceriam festivos piqueniques 

(FREUND, 1995, p. 108). Nada de morte ou violência era retratado, numa atitude 

de censura prévia e com o objetivo de poupar as famílias dos soldados enviados 

à batalha dos horrores da guerra.  

 

 

 
Fig. 12 
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As recomendações do príncipe Albert foram acatadas, como pode ser observada 

na fotografia que mostra soldados aparentemente tranquilos, durante uma 

refeição (fig. 12). Alguns estão sentados, outros em pé e, estrategicamente 

(intencionalmente?) posicionado na composição da imagem, aparece um único 

soldado de costas, debruçado sobre um lado do corpo, numa posição nítida de 

relaxamento e despreocupação. A cena permite ainda perceber, mais no fundo, a 

figura de uma mulher com a mão na cintura, como se aguardasse o final da 

refeição para retirar os utensílios domésticos, ou mesmo como se apenas 

escutasse as histórias trazidas dos campos de batalha pelos homens. Verifica-se, 

assim, a ausência de qualquer sinal de violência ou de morte.                              

 

Já na cobertura da Guerra da Secessão, nos Estados Unidos, a equipe liderada 

pelo fotógrafo americano Matthew B. Brady, que mantinha um estúdio em Nova 

Iorque, produz milhares de daguerreótipos que retratam cenas violentas, com 

soldados mortos e abandonados nos campos de batalha, casas queimadas e 

famílias em perigo. O trabalho da equipe era independente (não estava 

submetido a um controle estabelecido por instituições externas ao grupo) e o 

próprio Brady arcou com todas as despesas com o intuito de comercializar as 

fotografias só após o fim da guerra.  

 

                                                                                            

 
Fig. 13 
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Contrariamente ao que pode ser observado na fotografia de Fenton, na imagem 

produzida de Thimoty O’Sullivan - um dos 20 fotógrafos da equipe de Brady, – 

nos deparamos com dezenas de corpos de soldados mortos, caídos num extenso 

campo de batalha (fig. 13). Ao fundo, duas figuras em pé e um combatente 

montado a cavalo. Logo no primeiro plano pode-se visualizar o rosto de um dos 

soldados caídos. A cena deixa uma forte impressão que nenhum elemento na 

fotografia foi alterado com o sentido de aplacar sua crueldade.   

 

Ambos os trabalhos me permitem especular sobre o impacto de posturas 

ideológicas na produção das imagens. No caso da Guerra da Criméia, fica 

evidenciado que o objetivo era o de esconder a face mais brutal da batalha, a 

partir da opção por cenas de aparente tranqüilidade, escamoteando assim uma 

realidade de morte e dor. Na guerra americana, por sua vez, o fotógrafo 

apostava justamente nas cenas de horror e de exposição da morte para vender 

suas imagens, agindo assim, igualmente como na Criméia, sob a égide de uma 

ideologia mercantilista, onde o sofrimento ou seu ocultamente também podem 

virar mercadoria.  

 

Nessas vertentes, verifica-se que a utilização das fotografias e a reação que elas 

deveriam, de maneira geral, provocar no espectador estavam previamente 

determinadas. O olhar do fotógrafo guiava-se, prioritariamente, na tentativa de 

atender a uma ideologia específica. Esse processo de construção da imagem – 

seja para mostrar ou esconder a realidade para torná-la mercadoria – remete ao 

que Zizek (1996, pp. 305-306) considera como dimensão fundamental da 

ideologia, que não se configuraria apenas como uma "falsa consciência", ou 

como "uma representação ilusória da realidade", mas é a essa própria realidade 

que deve entendida como ideológica. Ampliando esse pensamento, recorro a 

Althusser (2004, p. 79), para quem a representação imagética já estaria 

carregada por uma ideologia, uma vez que se encontra "inserida em um sistema 

dotado de uma existência e de um papel históricos no seio de uma sociedade 

dada”.  
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É perceptível que a origem do fotojornalismo a partir de duas estratégias 

antagônicas de representação da guerra, porém baseadas, ambas, na orientação 

exclusivamente mercantil, teve sua evolução ancorada na opção deliberada pela 

exibição da morte e da dor. Segundo Sontag (2003, p. 43), as imagens do 

sofrimento provocado pelas guerras são tão corriqueiras hoje em dia que 

facilmente nos esquecemos que historicamente muitos fotógrafos se voltaram a 

produzir fotografias positivas da atividade bélica, como verificado na Criméia. 

Talvez seja o reconhecimento de uma ideologia mercantilista, instaurada desde 

seus primórdios, e a opção posterior pela exposição exacerbada do sofrimento 

humano que tenham dirigido a sensibilidade contemporânea, no nível da reflexão 

formal, a deter-se, prioritariamente, para uma análise ideológica da fotografia 

jornalística, em detrimento à observação de sua dimensão estética, passível de 

apontar para fronteiras que extrapolam seu contexto midiático de produção e 

veiculação, principalmente ao eleger a dor e a morte como um dos seus temas 

principais. 

 

 

*** 

 

 

Criado há 52 anos, o World Press Photo (WPP) é uma organização que se intitula 

independente e sem fins lucrativos, que surgiu na Holanda com o objetivo de 

promover internacionalmente o trabalho dos profissionais do fotojornalismo, 

tendo instituído uma das maiores e mais prestigiadas competições do gênero no 

mundo. As fotografias premiadas são exibidas em mostras itinerantes em cerca 

de 40 países e vistas por mais de dois milhões de pessoas anualmente. Além 

disso, as imagens escolhidas nas diversas categorias - foto do ano, notícias 

gerais, temas contemporâneos, retratos, esportes, natureza, arte e 

entretenimento, cotidiano, pessoas nas notícias e instantâneos - são publicadas 

em livros editados em diversos idiomas. Só em 2006, mais de quatro mil 

fotógrafos de 123 países submeteram ao concurso mais de 60 mil imagens.   

 

 



Programa de Pós-graduação em Comunicação – PPGCOM/UFPE 
Fotografia e Experiência Estética 

74 

 

Em comemoração aos seus 50 anos, o WPP publicou um livro com as imagens 

premiadas na categoria “foto do ano” de 1955 a 2005 (WPP, 2005a).  Nessa 

publicação, encontram-se fotografias que retratam a morte, a dor, a violência e a 

tristeza. Do total das 50 fotografias premiadas, apenas uma está fora desse 

contexto, retratando um momento esportivo de uma partida de futebol (fig. 14). 

 

 

 
Fig. 14 

 

 

Como pode ser verificado, a fotografia do ano de 1958 foge da temática 

predominantemente presente nos trabalhos premiados pelo WPP ao mostrar um 

jogador de futebol, numa partida do campeonato nacional da antiga 

Tchecoslováquia, antes de chutar a bola num campo encharcado, durante um 

temporal. Segundo o texto que acompanha a imagem, enquanto os outros 

fotógrafos tentavam se proteger da chuva, o fotógrafo tcheco Stanislav Tereba 

“fez a sua louvável foto” (Idem).  
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                   Fig. 15                                             Fig. 16                                             Fig. 17 

 

     
                  Fig. 18                                             Fig. 19                                             Fig. 20 

 

     
                    Fig. 21                                             Fig. 22                                              Fig. 23 

 

 

Numa observação mais detalhada da publicação retrospectiva do WPP, constato 

que das fotografias premiadas nos últimos 50 anos (exemplificadas pelas figuras 

de 15 a 23), mais da metade está efetivamente relacionada à violência da 

guerra. Verifico, também, que o restante do trabalho retrata o sofrimento 

proveniente de tragédias naturais, acidentes, situação de miséria, fome, doença, 

desastre ecológico, protestos e violência urbana. Observo, nessa perspectiva, a 

foto do ano de 2004 (fig. 24). 
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Fig. 24 

 

 

A imagem produzida pelo indiano Arko Datta foi resultado da ampla cobertura 

que a imprensa internacional deu à tragédia causada pelo tsunami, nas costas 

dos países do Oceano Índico, em dezembro de 2004, e que resultou na morte de 

cerca de mais de 200 mil pessoas.  A fotografia, distribuída pela agência Reuters, 

mostra uma mulher prostrada ao lado do corpo de um parente25. De fato, só está 

visível uma parte do braço da vítima em estado de decomposição. A mulher está 

caída sobre os joelhos, a face direita sobre a terra e as mãos abertas, 

espalmadas e voltadas para o céu, num gesto que poderia interpretar como um 

pedido de clemência ou uma expressão de perplexidade. Junto a ela, no alto da 

fotografia, à direita, vemos uma sandália que pode ter caído dos seus pés 

quando, num movimento instintivo, se atirou ao chão. Ladeando o braço da 

vítima, pedaços de cordas possivelmente usadas para seu resgate.  

   

Do ponto de vista formal da composição, a imagem é um plongée radical que 

realça a cena com uma diagonal perfeita, estabelecida a partir de uma pequena 

saliência no chão que corta a imagem. No triângulo inferior, mas atravessando 

parcialmente a linha, o corpo da mulher domina o quadro: seu manto lilás 

contrasta com o tom quase monocromático e pastel do restante dos elementos 

capturados pela câmera. As costas seminuas da mulher refletem a luminosidade 

excessiva de um sol implacável que se derrama, igualmente, sobre a terra, sobre 

                                                 
25 Essa informação foi a única que o fotógrafo obteve sobre o fato, com a ajuda do seu motorista que falava a 
língua local (Cf. WPP, 2005, p. 7). 
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o corpo morto e sobre a mulher prostrada. Vejo uma imagem árida, cortante, 

dura. 

 

Constato, entretanto, que essa foto - apesar de retratar a dor, tema presente em 

49 das 50 fotos do ano da WPP -, fugiria da similaridade que Sousa aponta nas 

imagens premiadas do concurso, tanto quanto a temática da violência bélica 

quanto na valorização da expressão do rosto, numa visível "submissão da 

informação ao terror, na exploração do tabu da morte como instrumento da luta 

concorrencial, o que poderíamos classificar de fotonecrofilia" (2004, p. 130).  

 

Essa análise abrangente pode ser confrontada com a declaração do próprio autor 

da fotografia premiada, Arko Datta (WPP, 2005, p. 7) que, por sua vez, explica o 

que efetivamente, para ele, motivou a composição da cena representada: 

Primeiramente eu fotografei toda a cena, mas o corpo estava inchado, numa visão 
desagradável, e eu achei que não teria sentido em mostrá-la. O medonho pode 
desviar a atenção para o principal assunto da foto ou mesmo de toda a foto em si. 
Então, depois de alguns disparos, eu enquadrei a cena só com a mão aparecendo 
– a foto não foi pensada posteriormente e cortada – todo seu enquadramento 
mostra a cena como foi fotografada26.   

O que percebo entre a análise de Sousa e o depoimento de Datta é uma 

diferenciação de perspectiva: o teórico aponta para um sistema de representação 

que se reproduziria com freqüência entre profissionais do fotojornalismo, 

enquanto o fotógrafo, contrariamente, destaca a singularidade da situação de 

como seu trabalho foi realizado, utilizando-a para explicar seu recorte da cena 

que lhe foi posta. Duas visões antagônicas, porém complementares e necessárias 

para um entendimento mais integral de como se processa a produção no 

fotojornalismo: a reflexão sobre as singularidades enfrentadas pelo fotógrafo em 

cada ato fotográfico e as imposições mercadológicas impostas pela mídia. 

 

 

*** 

                                                 
26 Minha tradução para: "at first I shot the whole scene, but the body was bloated, not a very pleasant sight, and I 
thought it would not serve much purpose showing that. Gruesomeness can take attention away from the main 
subject of a picture, or from the whole picture itself. So after a couple of shots I framed it with just the hand 
showing – the photo is not an afterthought that I went back and cropped – the whole frame is the way it is. 
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Como foi ressaltado, o fotojornalismo praticamente começou e se estabeleceu na 

cobertura de guerras e, até hoje, passados mais de 150 anos, essa temática 

permanece como uma das mais presentes na fotografia de imprensa. Também se 

verificou que não apenas ganham notoriedade na mídia as fotografias que 

mostram as guerras entre os homens, mas, também, as que documentam a 

destruição como resultado de catástrofes naturais. Essa tendência do 

fotojornalismo, inclusive, é fortemente criticada por Bourdieu, ao dizer que não 

se trata apenas de uma tradição jornalística, mas um tipo de produção de 

imagem que requer pouco investimento e que são "fáceis de fazer" (1997, p. 

141). 

 
Numa reflexão sobre a questão, considero, inicialmente, que esse interesse e 

fascínio não se dariam, em alguns casos, porque seriam “jornalisticamente 

tradicionais”, “rituais”, “fáceis” e “pouco dispendiosas de cobrir”, como indica o 

autor. Considero que essa constância no tema acontece, principalmente, pelo 

fato das guerras e catástrofes retratarem a morte, essa sim uma das 

preocupações do ser humano que perpassam culturas e tempos históricos.  

 

As fotografias de guerra e tragédias retratariam, nesse caso, primordialmente a 

morte. Morte que, mais que nunca, pode ser contemplada de diversas formas e 

que se multiplicam na mídia onde são reservados muitas vezes espaços 

exclusivos para a divulgação de corpos ensanguentados e mutilados, atingidos 

pelos mais diversos tipos de violência. A proliferação desse tipo de imagem 

também tem sido objeto de críticas, como as de Sontag (2003, p. 97), quando 

afirma que a divulgação de notícias sobre a guerra não representa uma maior 

preocupação com as aflições de pessoas que estão distantes de nós. Ao 

contrário, acrescenta a autora, tornou-se normal não se prestar atenção às 

imagens que nos "fazem simplesmente sentir-nos mal". Ao mesmo tempo em 

que aponta para um espectador despreocupado diante do sofrimento alheio, 

Sontag (Idem) diz que talvez não seja verdade "que as pessoas estejam menos 

sensíveis".  

 
Apesar das possíveis contradições e até mesmo relativismos que o tema atrai, 

considero, no entanto, que ao eleger a morte como um dos seus principais alvos, 
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o fotojornalismo não inova, apenas exacerba, na era da reprodutibilidade técnica, 

uma tradição anterior e constante da necessidade humana de representar a 

morte e, conseqüentemente, de trazê-la para mais perto de si. Ou ainda, como 

argumenta Benjamin (1993, p. 170), "fazer as coisas ‘ficarem mais próximas’ é 

uma preocupação tão apaixonada nas massas modernas como sua tendência a 

superar o caráter único de todos os fatos através da sua reprodutibilidade". As 

palavras de Benjamin me levam a conjecturar que o homem contemporâneo 

tenta, também, superar o caráter único da morte (nada é mais único do que o 

ato da morte: único, absoluto e, simultaneamente, universal ao se abater sobre 

todos os seres vivos), ao representá-la de maneira tão compulsiva, num 

aparentemente confronto destemido e obsessivo com a inexorabilidade do real. 

Uma obsessão que seria considerada, por Alain Badiou, a principal característica 

do contemporâneo, denominando-a de "a paixão pelo Real" (Citado por ZIZEK, 

2003, p. 19). Uma paixão que se torna problemática ao se constituir, segundo 

Zizek (Idem, p. 39), ”numa paixão falsa, na qual a implacável busca do Real, que 

há por trás das aparências, é o estratagema definitivo para evitar o confronto 

com ele [...]".  

 

Nesse sentido, vale considerar que da mesma forma que a fotografia testemunha 

uma experiência, torna-se passível também de recusá-la, ao transformá-la em 

um simples "souvenir" (SONTAG, 2004, p. 20). Apesar do fato de que no seu 

comentário a autora refere-se, mais diretamente, à substituição do desfrute das 

belezas e atrações oferecidas por determinados lugares pelo seu registro 

fotográfico, numa prática observada cada vez mais entre os turistas, creio, 

entretanto, que podemos estender essa substituição para outras experiências na 

qual a imagem fotográfica funciona também como uma vida vicária. 

 

Apesar da constatação de uma crescente exposição da morte, seja simplesmente 

para encará-la ou mesmo para desafiá-la, sua representação imagética não é 

uma prerrogativa da atualidade, nem tampouco uma prática surgida com o 

advento da fotografia. A morte, como sabemos, é reproduzida exaustivamente 

pelo homem desde seus primeiros desenhos rupestres. 
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*** 

 

 

Sem pretender fazer aqui uma retrospectiva histórica da representação da 

morte, vale, entretanto, apresentar algumas imagens que apontam para o 

interesse e a diversidade de formas de expressão que o tema tem provocado no 

homem desde a pré-história. Segundo a conjectura de Gombrich (1999, p. 42), 

a explicação mais provável para essas pinturas rupestres ainda é a de que se 
trata das mais antigas relíquias da crença universal no poder produzido pelas 
imagens; dito em outras palavras, parece que esses caçadores primitivos 
imaginavam que, se fizessem uma imagem da sua presa – e até a espicaçassem 
com suas lanças e machados de pedra -, os animais verdadeiros também 
sucumbiriam ao seu poder. 

É o caso dos desenhos preservados, inclusive no Brasil, que mostram cenas de 

caça e da morte de animais. Numa das imagens encontradas nas grutas do Rio 

Grande do Norte, datadas de 40 a 30 mil anos a.C. (fig. 25), observa-se 

nitidamente, no centro da cena, um personagem portando um cocar de penas e 

arrastando sua presa abatida, enquanto outras figuras celebram e dançam em 

torno dele. 

 

 
                                                                        Fig. 25 
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Ainda mais contundente é a pintura encontrada na Serra da Capivara, no Piauí 

(fig. 26), na qual o caçador, vitorioso, ergue sobre sua própria cabeça um cervo 

capturado, como que simbolizando seu domínio sobre a vida a partir da execução 

da sua presa. 

 

 

 
Fig. 26 

 

 

A representação da morte atinge um outro patamar ainda mais complexo ao 

voltar-se, especificamente, para a fragilidade humana. Percebe-se uma completa 

inversão na forma de representação das pinturas rupestres, num tempo em que 

o homem pretendia ou precisava se mostrar como dominador da natureza, ao 

caçar e matar os animais. Agora, é o homem que sofre. Num relevo calcário da 

métopa do Templo E de Selinute (fig. 27), na Sicília (hoje exposto no Museo 

Archeologico Nazionale, em Palermo), datado de 460/450 a.C, Ácteon é 

dilacerado vivo por cães ferozes, sob o olhar impávido da musa. 
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Fig. 27 

 

 

Exposto no mesmo museu, outro relevo de calcário, originário também do 

mesmo templo siciliano, mas anterior (560/550 a.C), nos mostra Perseu 

degolando Medusa (fig. 28). Ao lado de uma impassível Atena, Perseu olha 

fixamente para o espectador enquanto corta o pescoço da Medusa, que segura 

Pégaso em seus braços. 

 

 

 
Fig. 28 
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Ora, se a necessidade de representação da morte acompanha o homem em toda 

sua trajetória, era de se supor que com o estabelecimento da fotografia e 

consecutiva reprodutividade e propagação das imagens, essa prática expressiva 

fosse fortemente redimensionada. Assim, o tema da morte surge imediatamente 

à própria invenção da fotografia. No artigo intitulado Pertencimentos e 

Permanências na Fotografia, Tacca (2007, s/p) nos lembra que Nadar, um dos 

fotógrafos mais reconhecidos do século XIX, fez imagens do leito de morte de 

artistas e políticos famosos como Victor Hugo (fig. 29), Gustavo Doré e Rodin. 

 

 

 
Fig. 29 

 
 
 

É curioso lembrar, ainda, para o caso do fotógrafo Bayard (fig. 30) que, em 

1840, num protesto contra o título concedido pelo governo francês a Daguerre 

como o inventor da fotografia, representa a encenação sua própria morte ao 

posar como um cadáver de um suicida. Junto à imagem, uma carta27 explicava o 

que motivou seu pretenso suicídio, quando, inclusive, intitula-se o verdadeiro 

inventor da fotografia. 

 
 

                                                 
27 Trecho: “Este cadáver é o de M. Bayard, inventor do processo que acabou de ser apresentado a vocês. Até 
onde sei durante três anos esse incansável experimentador esteve ocupado com sua descoberta. O governo, 
que está sendo muito generoso com o senhor Daguerre, falou que nada poderia ser feito em favor do Senhor 
Bayard. Então o pobre desgraçado afogou-se” (LEGGAT, 1920 ). 
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Fig. 30 

 

 

Portanto, o ato de fotografar tanto a encenação da morte quanto o corpo morto 

de personalidades públicas ou de pessoas sem notoriedade social já foi comum e 

permanece recorrente em algumas culturas contemporâneas. O registro 

fotográfico de famosos pode ser verificado na imagem da atriz Sara Bernhardt 

(fig. 31), morta em 1870, majestosamente posta no seu esquife, numa fotografia 

de autoria desconhecida. Já o cadáver do guerrilheiro Che Guevara (fig. 32), 

assassinado em 1967, aparece sem cuidados funerários, num leito improvisado 

de uma escola boliviana, num registro feito pelo repórter fotográfico Antônio 

Moura, do Diário da Noite, do Rio de Janeiro.  

 

 

   
Fig. 31 
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                                                                         Fig. 32 

 

 

Apesar desse fascínio pela captura da imagem da morte, mostra-se evidente que 

o fato do repórter fotográfico cobrir as guerras e as catástrofes não seja, na 

grande maioria das vezes, impulsionado pela sua inquietação particular diante da 

morte. A disseminação desse tipo de cobertura seria, prioritariamente, uma 

imposição quase que predominante das empresas jornalísticas que percebem que 

a imagem da morte, por estar presente no nosso imaginário, atrai leitores e em 

última instância amplia as vendas, representando ganhos não só financeiros 

como também simbólicos como nos aponta Bourdieu (1997, pp. 57-58), ao 

referir-se à reputação profissional e editorial e até mesmo à superação de 

desafios presentes em coberturas de guerra e situações de perigo em geral.   

 
Quando o homem nos seus primórdios tentou representar o que pensava ou 

sentia diante da morte, deduz-se que se tratava de uma necessidade interior de 

se expressar diante do desconhecido que a morte representa. Apesar de não 

poder afirmar o mesmo, genericamente, do fotógrafo jornalista de hoje, acredito 

ser a mesma perplexidade diante da morte que faz com que o tema seja uma 

das pautas mais recorrentes da imprensa hoje. É a morte e seus mistérios que 

ao virar mercadoria, atrai leitores e, em última instância, faz com que uma 

ideologia mercantilista lhe confira espaço privilegiado na mídia. 

 

 



Programa de Pós-graduação em Comunicação – PPGCOM/UFPE 
Fotografia e Experiência Estética 

86 

 

Considero ainda que o fato da fotografia de guerra, de morte e de dor ter se 

tornado uma mercadoria e, portanto, responder a uma demanda mercadológica, 

política ou social, não a torna – necessariamente - impregnada de tal ideologia.   

Esse direcionamento não significa que estejam contidos na imagem elementos 

formais que justifiquem tal rotulação. Ao nos apropriarmos de uma imagem para 

explicar determinados fenômenos, muitas vezes, procuramos uma justificativa 

mais adequada àquilo que acreditamos. Ou seja, a imagem tem sido 

amplamente utilizada para reforçar um discurso anteriormente elaborado e, de 

acordo com Baeza, voltada para fins persuasivos; espetaculares e modelizadores, 

e de vigilância (2003, p. 16). 

 

A relação das imagens com esses discursos prévios, no entanto, apontam para 

certas tensões nem sempre consideradas pelos que as analisam. Vale ressaltar 

as palavras de Nichols (1981, p. 64), quando nos lembra que as palavras podem 

mentir sobre qualquer coisa, inclusive sobre as imagens: 

[...] a grande ambigüidade de uma imagem ajuda a reforçar essas mentiras. O jogo 
entre imagem e palavra é tanto um lugar de integração como de desintegração. 
Tanto de não cooperação quanto de incorporação. O jogo dos códigos constitutivos 
da imagem, assim como daqueles constitutivos do ser-como-sujeito, constitui uma 
arena ideológica e uma arena para a contestação ideológica28. 

Se o discurso da imagem tem sido amplamente investigado quanto ao seu 

processo de pré-produção e de sua posterior veiculação, ambas impregnadas de 

ideologias, mostra-se também fundamental a reflexão, sobre a dimensão da 

fotografia jornalística enquanto objeto autônomo e propiciador de experiência. Ao 

nos determos apenas no seu entorno, torna-se quase impossível não 

privilegiarmos circunstâncias ideológicas que a envolve. Considero pertinente 

para alguns estudos esse tipo de abordagem, entretanto, para o aprofundamento 

e expansão do estudo do fotojornalismo é fundamental o olhar para aquele que 

é, de fato, seu objeto constitutivo: a imagem.  

 

                                                 
28 Minha tradução para: "[...] the very ambiguity of an image seems to soften these possible lies to helpful 
notes of emphasis. They play between word and image remains a site for disintegration as well as integration, 
of non-cooperation as well as incorporation. The interplay of codes constituting the image, like those 
constituting the self-as-subject, forms an ideological arena and an arena for ideological contestation”. 
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Expressões de dor e de desespero diante da morte, capturadas através de 

fotografias que registram tragédias como a do tsunami, representariam apenas 

manifestações ideológicas e uma predominância do jornalismo pela foto 

sensacionalista?  

 

Não se trata aqui de idealizar o fotojornalismo e suas práticas, afastando o jogo 

mercadológico muitas vezes perverso que o norteia. Concordo que as fotografias, 

principalmente as jornalísticas - pela sua capacidade de propagação -, podem e 

têm sido usadas para os mais diversos fins de manipulação. No entanto, apesar 

dessa realidade, acredito que a fotografia jornalística não perde sua autonomia 

como um meio de expressão e sua capacidade de, principalmente ao representar 

a dor e a perplexidade diante da morte, nos fazer sentir, imaginar e acionar 

nossas próprias memórias.  
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Imagem 3. A fixação de uma emoção 
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Um menino olhando direto para os meus olhos, vestido de marinheiro, sentado 

em um carro de brinquedo. Um vislumbre. Um cenário ao fundo, desenhado 

como se fosse um jardim. O menino era um tio quando criança, o cenário, a 

roupa e o carrinho eram do estúdio fotográfico.  

 

Ainda hoje quando vejo essa imagem na minha memória (não consigo mais 

achar no papel) - tão nítida por instantes: a roupa de marinheiro era preta e os 

debruns brancos, na verdade acho que era azul marinho, mas a foto era em 

preto e branco - ela me encanta do mesmo jeito de quando eu tinha meus doze 

anos. É como um som, passarinhos, e aquele menino tão lindo, tão vivo, abrindo 

as portas para mim de um tempo que não me pertencia, mas que me acolhia, 

quase me protegia.  

 

Era só um foto. Mas era assim que me sentia.  

 
 

*** 
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Um confronto da memória com a imaginação 
 

 

Somente quando a alma e o espírito estão unidos  
num devaneio pelo devaneio é que nos beneficiamos  

da união da imaginação e da memória. É nessa união  
que podemos dizer que revivemos o nosso passado.   

Nosso ser passado imagina reviver. 
Gaston Bachelard, A Poética do Devaneio 

 

 

A fotografia recorta momentos e espaços precisos. Não me mostra o antes nem o 

depois, ainda que, muitas vezes, remeta-me ao passado ou lance-me para o 

futuro. Congela um tempo que, com o passar do tempo, retorna apenas nos 

sonhos, imaginação e memória. Por se fixar nessa dimensão, a experiência 

alheia confrontada por uma fotografia leva-me a processar minhas próprias 

lembranças ao rememorar momentos e espaços que, além de não estarem mais 

presentes, nunca me pertenceram de fato. Como afirma Bergson, toda percepção 

está "impregnada de lembranças" (1999, p. 30), e, ainda, segundo Kossoy, 

"fotografia é memória e com ela se confunde" (1998, p. 41).  

 

É justamente esse entrelaçamento da memória com a imaginação que me 

possibilita, inclusive na experiência do fotojornalismo, trazer o passado para 

mais perto de mim. Ao me deparar com determinadas imagens não só visualizo 

cenas vivenciadas por outros, como fico passível de experimentar sensações 

próprias já adormecidas. Um sentimento que me remete às palavras de  

Merleau-Ponty (2004, p. 43) ao afirmar que "o próprio do visível é ter um forro 

do invisível em sentido estrito, que ele torna presente como uma certa 

ausência". 

 

 

* * * 
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Para estabelecer uma relação entre fotografia, memória e imaginação, recorro, 

inicialmente, ao trabalho do fotógrafo Roman Vishniac29 que apesar de não ter 

seu nome vinculado diretamente ao fotojornalismo teria assumido uma das 

características da imprensa que seria o de denunciar por meio de imagens. No 

seu caso específico, mostrar ao mundo como viviam os judeus no leste europeu 

que nos anos 30 do século passado foram confinados em guetos, pouco antes de 

serem levados em massa aos campos de concentração e mortos pelo nazismo.  

 

Porém, mais do que essa característica jornalística, o que me fez focar no 

trabalho de Vishniac como ponto de partida para esta reflexão foi a importância 

que ele próprio deu à preservação da memória daquelas pessoas, a partir do 

registro das suas vidas cotidianas. Anos mais tarde, afirmou categoricamente: 

"[...] eu não pude salvar o meu povo, apenas sua memória. Eu espero que 

minhas fotografias permitam ao leitor visualizar um tempo e um lugar que são 

plenos de lembranças” (Citado por JOHNSON, 2004, p. 154). O fotógrafo 

encontra, assim, palavras precisas para dizer em que resultou seu projeto 

fotográfico (exemplos nas figuras de 33 a 36), realizado durante seis anos, entre 

1933 e 1939: a preservação de parte da memória e do imaginário de dezenas de 

famílias. Vale ressaltar a sutileza da observação de Vishniac, ao estabelecer um 

corte entre o povo e a memória do povo, ou seja, as suas lembranças. Para ele, 

portanto, as imagens que produziu permitiam restabelecer aquilo que Merleau-

Ponty (2004, p. 42) chamou de "ausência de si", na medida em que associa o 

olhar ao imaginário e à memória.  

 

Vishniac foi o testemunho capaz de narrar e tornar a experiência daquelas 

pessoas comunicável; um elo entre o passado e o presente. Como atesta Sarlo 

(2007, p. 20): "A narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é 

de seu acontecer (ameaçado desde seu próprio começo pela passagem do tempo 

e pelo irrepetível), mas a de sua lembrança". A partir dessa idéia, evidencio o 

traço do fotojornalismo que considero pertinente aqui realçar: o lugar da 

memória não é o passado que está preservado na representação, mas o 

                                                 
29 Russo naturalizado americano, 1897-1990. 
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presente, onde o espectador completa o jogo ao lançar sobre a imagem o seu 

olhar.  

 

 

   
 

Fig. 33 
 

 
 

Fig. 34 
 
 

 
 

Fig. 35 

 
 

Fig. 36 

 

 

O propósito de Vishniac começou a se firmar antes da Segunda Guerra Mundial, 

quando conferiu a si a missão de fotografar as comunidades judaicas localizadas 

na Polônia, Ucrânia, Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, Latvia e Lituânia. Anos 

depois, narrou as dificuldades de sua jornada, começando pelo transporte de sua 

pesada câmera que, inclusive, tinha que ser escondida tanto dos russos quanto 

dos alemães já que na época, segundo ele, um homem portando uma máquina 

fotográfica era sempre suspeito de ser um espião (JOHNSON, 2004, p. 154). 
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Fig. 37 

 

 

Uma das cenas preservadas por Vishniac mostra uma turma de meninos numa 

sala de aula (fig. 37). Na imagem, o olhar cuidadoso do fotógrafo pode ser 

percebido pela discrição como sua lente se adentra no ambiente. Apenas dois 

meninos (à esquerda do quadro) parecem notar, ao fixar seus olhares em 

direção à lente, a presença do fotógrafo. Os demais estão, aparentemente, 

alheios ao fato de estarem sendo fotografados. Postam-se reflexivos como a 

procurarem respostas para alguma questão lançada pelo mestre. A atmosfera da 

sala é de tranqüilidade - apesar da visível exigüidade do espaço - e as 

expressões das crianças, compenetradas, porém, suaves. Suaves como a luz do 

sol que atravessa a janela e, contornada pelas paredes, desenha um retângulo 

que ilumina o caderno aberto sobre a mesa de estudo. Mesa que intuo ser 

pesada, de madeira maciça e curtida pelo tempo. A luz que incide sobre o centro 

da imagem atrai o meu olhar para o olhar do menino que segura o queixo com 

as pontas dos dedos e devaneia, num gesto preciso, quase ensaiado. Na face, o 

esboço de um cândido sorriso.  

 

Atualmente, essa imagem faz parte do acervo do Centro Internacional de 

Fotografia, em Nova York, que reúne cerca de três mil fotografias das 16 mil 

produzidas por Vishniac durante aquele período. Ao fotografar de forma discreta, 
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muitas vezes sem se deixar perceber para não perturbar a intimidade do 

momento, o fotógrafo reuniu cenas do dia-a-dia de famílias que vivenciavam 

seus hábitos da hora da refeição e da prece, do trabalho, das comemorações 

festivas e das brincadeiras das crianças. E foram elas, as crianças, como sua filha 

escreveu anos depois, “um tema que Vishniac amou especialmente, e aquele que 

misteriosa e espontaneamente ele capturou com comoção particular”30 (Citada 

por KOHN & FLACKS, 1999, s/p). Seu livro, intitulado Children of a Vanished 

World, reúne 70 fotografias que retratam meninos e meninas que viviam nos 

guetos (exemplos nas figuras de 38 a 41). 

 

   
 

Fig. 38 
 
 

 
 

Fig. 39 
 
 

 
 

Fig. 40 

 
 

Fig. 41 

 

 

Com um olhar atento, o fotógrafo preencheu centenas de álbuns de família 

interrompidos.  
                                                 
30 Minha tradução para: "[…] a subject Vishniac especially loved, and one whose mystery and spontaneity he 
captured with particular poignancy". 
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Vishniac – como o faz o fotógrafo de imprensa, prioritariamente - documentou 

um pedaço da história contemporânea, sem dúvida. Caso tivessem sido 

publicadas na época, em jornais ou revistas, estariam definitivamente incluídas 

nas antologias do fotojornalismo, certamente. Considero, entretanto, que a 

importância do seu trabalho recai, sobretudo, na preservação de momentos da 

memória particular de cada uma daquelas pessoas fotografadas e no seu resgate 

pelas suas gerações posteriores. Refiro-me à memória que Bergson (1999, p. 

88) define como espontânea e que:  

[...] registraria, sob forma de imagens-lembranças, todos os acontecimentos de 
nossa vida cotidiana à medida que se desenrolam: ela não negligenciaria nenhum 
detalhe; atribuiria a cada fato, a cada gesto, seu lugar e sua data. Sem segunda 
intenção de utilidade ou de aplicação prática [...] nela nos refugiaríamos todas as 
vezes que remontamos, para buscar aí uma certa imagem, a encosta de nossa 
vida passada.  

Uma memória que exercita uma atividade desinteressada e que não se constitui 

pelo hábito da repetição e sim a que se estabelece pelo significado especial de 

momentos vividos. Primeiramente, Bergson nos remete a um conjunto de 

mecanismos inteligentemente interligados que nos levam a ter respostas 

adequadas às mais diversas interpelações. É o que define como memória-hábito 

e que não passaria de um instrumento motor da memória espontânea, e que 

seria o resultado da repetição constate de algum ato, tornando-se um 

automatismo psíquico e muitas vezes também corporal e que se torna "cada vez 

mais impessoal, cada vez mais estranha à nossa vida passada" (BERGSON, 1999, 

p. 91). 

 

Ora, verifica-se em algumas das imagens registradas por Vishniac que ele 

capturou muito do automatismo cultural do povo judeu, seja nos rituais religiosos, 

na maneira peculiar de se vestir ou de se cumprimentar. O que me parece mais 

importante ressaltar, porém, é o fato de que se o fotógrafo não tivesse se 

incumbido de fotografar exaustivamente aquelas pessoas, teriam sido perdidos 

sim, para sempre, muito dos momentos que acontecem espontaneamente - e não 

impulsionados pela repetição -, dotados de significados importantes para a 

existência humana e que registram o singular em si e por si. 
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Seriam esses momentos, de significado especial, afetivo e espiritual daquele 

grupo de famílias que teriam se perdido para sempre se não tivessem sido 

fixados pelas lentes de Vishniac. Foi justamente essa memória que o fotógrafo 

conseguiu eternizar, congelar no tempo. Uma memória que nos “revela uma das 

formas fundamentais da nossa existência que é a relação com o tempo, e, no 

tempo, com aquilo que está invisível, ausente e distante, isto é, o passado” 

(CHAUI, 1994, p. 125).  

 

 

*** 

 

 

Aliada à capacidade de levar o leitor a requisitar lembranças de vivências de 

âmbito estritamente pessoais, a fotografia jornalística aciona, de maneira mais 

costumaz, uma memória ampla, sedimentada coletivamente a partir da produção 

de um conjunto de imagens que se tornaram ícones representativos de fatos que 

têm marcado a história dos últimos quase dois séculos. Imagens que foram 

produzidas, selecionadas e difundidas massivamente pela mídia a ponto de se 

fixarem no nosso acervo iconográfico e imaginário, na maioria das vezes não 

prioritariamente pelo seu teor estético ou pela capacidade de nos fazer 

transcender a elas, mas sim por registrarem momentos cruciais para a 

sociedade.  

 

Ao me referir à Guerra do Vietnam, por exemplo, a quais imagens recorro para 

lembrá-la senão às que tornaram-se célebres na mídia, como a da menina que 

corre nua queimada pelo napalm (fig. 42). A lembrança da chegada do homem à 

lua também me vem acompanhada pela imagem robótica do astronauta (fig. 43) 

ou mesmo pela marca de sua pisada no solo lunar (fig. 44). Igualmente, não 

tenho como esquecer da fotografia de Capa (fig. 45) do desembarque americano 

na Normandia – transformando-se num ícone do início do fim da Segunda Guerra 

-, ou, ainda, mais recentemente, da imagem do World Trade Center sendo 

atacado por um segundo avião, em 11 de setembro de 2001 (fig. 46).  
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Fig. 42 

 

        

                                            Fig. 43                                              Fig. 44 

 

     
                                             Fig. 45                                               Fig. 46 

 

 

Diferentemente da idéia de memória espontânea ou pura instituída por Bergson, 

refiro-me à memória concebida por Halbwachs enquanto um fenômeno social, e 

que teria a linguagem como seu instrumento socializador definitivo. Tomo aqui a 

fotografia jornalística como essa linguagem que coletiviza uma memória que 

também "unifica e aproxima no mesmo espaço histórico e cultural a imagem do 
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sonho, a imagem lembrada e as imagens da vigília atual" (BOSI, 1994, p. 56).  A 

conciliação desses dois conceitos, elaborada por Stern (Idem, p. 68), parece-me, 

porém, o mais adequado para o entendimento da memória acionada pelo 

fotojornalismo, ao considerar a suposição "de que existe uma memória 'pura', 

mantida no inconsciente, com a suposição de que as lembranças são refeitas 

pelos valores do presente", numa aproximação à idéia da memória coletiva e 

social. 

 

E assim, percebo que uma imagem atrai outra imagem, que requisita a memória, 

que aciona a imaginação. Do comum atinjo o particular ou, ao contrário. A 

imagem tem essa capacidade, inclusive a jornalística. 

 

 

*** 

 

 

Durante o período no qual Vishniac fotografava na Europa as comunidades 

judaicas, nos Estados Unidos, exatamente entre 1935 e 1943, um grupo de 

fotógrafos também demonstrava acuidade no olhar ao documentar um tempo 

igualmente difícil para milhares de famílias de agricultores americanos, muitas 

expulsas das suas próprias terras, atingidas pelos efeitos da depressão 

econômica que assolou o país nos anos 30 do século passado. Ícones da 

fotografia contemporânea como Dorothea Lange e Walker Evans faziam parte 

dos profissionais envolvidos no projeto do governo Franklin Roosevelt que se 

propunha a promover grandes reformas na região e que requisitou o trabalho de 

mais de 30 fotógrafos que durante oito anos produziram mais de 270 mil 

negativos, hoje preservados na Biblioteca do Congresso em Washington. 

 

O fotógrafo Arthur Rothstein foi o primeiro a ser contratado pela Farm Security 

Administration – FSA, para documentar os efeitos da depressão no oeste 

americano, iniciando assim sua profícua carreira no fotojornalismo. Mais de 

quatro décadas depois, ao falar sobre seu trabalho, confessou que aqueles anos 

foram marcados por um crescimento pessoal e por tensões, levando-o em alguns 
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momentos a se sentir frustrado e até mesmo desesperado: "[...] participei de 

uma experiência educacional que influenciou minha vida para sempre"31 (Citado 

por JOHNSON, 2004, p. 162). Em 1946, após desligar-se do projeto, Rothstein 

tornou-se diretor de fotografia da revista Look e, em 1979, assumiu o mesmo 

cargo na revista Parade. 

 

Durante seu período na FSA, produziu imagens que mostram como viviam os 

moradores de uma área que seria transformada no Shenandoah National Park, 

na Virgínia. Rothstein viajou do sul ao oeste, registrando o cotidiano da América 

rural: crianças, famílias, homens trabalhando e momentos de lazer (figuras de 

47 a 50). 

 

   
 

Fig. 47 
 
 

 
 

Fig. 48 
 
 

 
 

Fig. 49 

 
 

Fig. 50 

                                                 
31 Minha tradução para: "[…] I participated in an educational experience that has influenced my life ever since". 
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Nessa documentação fotográfica, seria possível apontar-se para representação 

de momentos íntimos daquelas pessoas? Momentos percebidos nas imagens de 

Vishniac ao documentar as comunidades judias do leste europeu? Sobre essa 

questão, considero pertinente levantar, inicialmente, algumas observações.  

 

Primeiramente, diferentemente de Rothstein, o trabalho fotográfico de Vishniac 

não teve motivações profissionais e sim, segundo suas próprias declarações, 

estritamente pessoais. Por ser judeu, ao perceber o avanço do nazismo na 

Europa, decidiu preservar, numa luta contra o tempo, a memória e cultura do 

seu povo. Além, evidentemente, de denunciar as precárias condições que eram 

impostas aos judeus nos guetos naquele período pré-guerra. Por outro lado, 

Vishniac por não ser fotógrafo profissional, não trabalhava a partir de uma 

demanda mercadológica. Além disso, optou por produzir suas fotos de forma 

mais discreta possível com o intuito de registrar as cenas cotidianas sem grandes 

interferências causadas pelo aparato fotográfico. Em várias de suas imagens, 

principalmente nas externas, podemos perceber, inclusive, que sua câmara não 

intimida as pessoas que, em muitas delas, postam-se com naturalidade, mesmo 

quando percebem que estão sendo fotografadas.  

 

O trabalho realizado por Rothstein, por sua vez, tinha como objetivo primeiro 

documentar as condições precárias da vida daqueles agricultores, pequenos 

fazendeiros e comerciantes que habitavam a zona rural americana, atingida pela 

grande crise econômica que acometeu todo o país na década de 30. A 

documentação coordenada pela Farm Security Administration (FSA), ligada ao 

Departamento da Agricultura do governo americano, não estava focada 

prioritariamente na preservação dos costumes e da cultura daquelas famílias, e 

sim voltada para o planejamento de uma estratégia de política pública para 

diminuir os efeitos da depressão. Também é perceptível nas fotografias de 

Rothstein que os retratados não apenas sabem que estão sendo fotografados 

como se prestam a essa forma de representação.  

 

Mesmo considerando as contingências diferenciadas na produção dos relatos 

fotográficos e do fato do documentário de Rothstein não privilegiar momentos 
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íntimos e espontâneos, como no caso de Vishniac, considero que suas fotografias 

também nos mostram e, portanto, preservam, algo da história particular 

daquelas pessoas. Para demonstrar melhor essa percepção, volto-me para a 

imagem A casa do agente postal Brown (fig. 51), que, apesar de visivelmente 

posada, resgata a intimidade de um indivíduo, como o próprio Rothstein 

reconhece ao falar, anos mais tarde, sobre ela: "você vê esse homem, em seu 

ambiente, e ao estudar um pouco a fotografia, irá aprender bastante sobre o tipo 

de personalidade complexa que ele é"32 (Citado por JOHNSON, 2004, p. 162). 

 

 

 
Fig. 51 

 

Não há como olhar para essa imagem e, de imediato, não refletir sobre as 

palavras de Bachelard ao definir a casa como "nosso canto do mundo" (2005, p. 

24). Por mais encenada que possa me parecer num primeiro olhar, ao observá-

la, com mais atenção, constato que a imagem está recheada de sinais que – 

acredito - me levam para um pouco mais perto do agente Brown.  

 

Na fotografia de Rothstein, o agente é apresentado num plano médio, iluminado 

por uma luz difusa que se espalha igualmente por toda a cena. O mobiliário se 

resume numa cômoda, numa pequena mesa e numa cadeira onde o homem está 

                                                 
32 Minha tradução para: "you see this man in his environment and by studying the picture a little bit you get to 
learn a great deal about the kind of complex personality that he is". 
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sentado. Todas as peças são de madeira escura, com linhas retas num design 

austero. Apesar da fotografia recortar apenas um pequeno espaço da casa, o 

ambiente que ela expõe está repleto de objetos carregados de simbologias a um 

olhar mais atento. 

 

O que primeiramente me chama a atenção na imagem é o lugar de destaque 

dado aos livros. Pela pose que o agente se deixou fotografar, com um livro 

aberto na mão como se estivesse lendo, percebo que ele se orgulha de ser um 

homem que aprecia a leitura. E são eles, os livros, que quer priorizar no seu 

ambiente de intimidade. Além do volume que segura, outros quatro estão 

dispostos sobre a pequena mesa, que abriga ainda dois candeeiros - objetos que 

podem ser, igualmente, associados ao seu hábito de leitura.  

 

Pergunto-me que gênero de leitura o senhor Brown se interessa: seria por livros 

de temas religiosos? Imagino que sim porque intuo que ele é um homem 

religioso ao visualizar, logo acima dos candeeiros, um pequeno quadro como os 

dizeres: As Christ is the head of the house, the unseen guest at every meal, the 

silent listener to every conversation. 

 

Ainda sobre a parede de tábuas, vejo um grande quadro com uma reprodução do 

Coliseu de Roma, o que indica que o agente tem conhecimento sobre as belezas 

arquitetônicas e históricas do mundo ou, ainda, já viajou para a Europa. 

Observando um pouco mais o ambiente, descubro um lado mais mundano do 

dono da casa ao me deter numa outra gravura, pendurada à direita do Coliseu, 

de uma jovem mulher fazendo uma pose sensual.  

 

A fotografia produzida por Rothstein condensou num pequeno canto daquela 

casa tantos rastros que com eles começo a imaginar que tipo de pessoa seria o 

agente Brown. Pela arrumação e limpeza do local (ao menos, aparentemente), 

imediatamente considero que também assim é esse senhor que vejo na 

fotografia tão arrumado, cabelo meticulosamente penteado e de corpo esguio. O 

imagino uma pessoa calma, de voz e gestos comedidos e com uma firmeza de 
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caráter que o torna conselheiro da pequena comunidade rural na qual vive. Mas 

será que é assim que se comporta o agente Brown? 

 

O próprio procedimento hermenêutico e fenomenológico que essa fotografia me 

induz - mesmo ao tentar ser objetiva ao me apoiar nos elementos que a cena 

apresenta - me faz recorrer à imaginação numa tentativa de dar maior 

consistência ao que a fotografia apenas me propõe. Melhor dizendo: a 

imaginação desencadeia-se espontaneamente; as imagens carregam-me para 

um labirinto formado por experiências, memórias, sonhos e poesia, numa 

tentativa de encontrar, na Casa do agente Brown, a "concha inicial em toda a 

moradia", apontada por Bachelard (2005, p. 24).  

 

A partir dessa constatação, questiono se haveria, tanto no trabalho do Vishniac 

quanto no de Rothstein, o resgate de uma outra dimensão que não a da memória 

espontânea ou social? Como entender o desencadeamento da imaginação no 

observador ao contemplar tais imagens?  

 

Para Gilbert Durand (2002, p. 22), é com Bachelard que a imaginação ganha um 

novo status com a introdução da perspectiva de que não há imagens sem 

imaginação. Adoto, portanto, o entendimento bachelardiano ao perceber a 

capacidade da imagem de "deformar as imagens fornecidas pela percepção [...] 

e, sobretudo, a faculdade de nos libertar das imagens primeiras, de mudar as 

imagens” (ROCHA PITTA, 2005, p. 44). 

 

Assim, fotografias como as que retratam os guetos judeus ou os agricultores 

americanos nos arrastam para além do mundo das memórias contextuais e 

pessoais, atingindo a esfera da imaginação e dos sonhos, já que a lembrança que 

temos de uma experiência não é recorrência apenas de um passado da 

percepção. "[...] Para reviver os valores do passado, é preciso sonhar, aceitar 

essa grande dilatação psíquica que é o devaneio, na paz de um grande repouso" 

(BACHELARD, 2006, p. 99).  
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Com o filtro da imaginação, alcançamos através das fotografias – não apenas às 

ligadas a nossa história, mas, igualmente, as do mundo particular de outrem – 

áreas internas e subjetivas do ser e, assim, somos capazes de enxergar "com os 

olhos do espírito, isto é, ver o todo que confere sentido aos particulares", como 

nos sugere Arendt (1993, p. 38).  

 

A associação da memória ao processo da imaginação constitui, assim, uma das 

bases sobre a qual se assenta a experiência propiciada pela observação de 

determinadas imagens fotográficas, independentemente, inclusive, das diversas 

categorias as quais são comumente relacionadas: jornalísticas, documentais, 

artísticas, antropológicas e tantas outras. Nesse contexto, percebo como 

necessária uma reflexão sobre os padrões e cânones que estabeleceriam, 

prioritariamente, uma estética no fotojornalismo. 
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Estética, corpo e tempo no fotojornalismo 

 

Um fragmento tem de ser, igual a uma  
pequena obra de arte, totalmente separado  

do mundo circundante e perfeito em 
si mesmo como um porco-espinho.  

Friedrich Schlegel, Athenaeum 
 
 

A fotografia jornalística é uma categoria de imagem que surgiu com a finalidade 

primeira de ilustrar notícias veiculadas na imprensa - ou seja, com um foco 

explicitamente determinado em relação ao seu espaço de legitimação e 

propagação. O fato de ter se estabelecido nesse ambiente, tão previamente 

delimitado, levar-me-ia a intuir que o fotojornalismo seria constituído a partir de 

uma estética diferenciada daquela que determina as outras categorias de 

imagens técnicas. Nessa perspectiva, o próprio conceito de fotojornalismo 

apontaria para um campo estético com características peculiares.   

 

Poderia também especular que ao me referir ao fotojornalismo estaria apenas 

designando uma fotografia publicada na imprensa e, nesse caso, sem maiores 

especificidades estéticas. Essa indefinição estaria fundada na amplitude de 

funções do fotojornalismo. Ora, paradoxalmente, com tantos fins, mas em 

contraponto sem uma delimitação, restaria apenas ao fotojornalismo a marca 

singular de ter a imprensa como seu suporte primeiro. 

 

Seria ainda possível apontar para uma terceira perspectiva na consideração 

estética do fotojornalismo, seguindo o pressuposto de que determinadas imagens 

estimulam um novo olhar, tornando-se capaz de provocar no espectador uma 

quebra de equilíbrio, quando os sentidos já não são mais captados nos níveis 

habituais - “em suma, tem-se a emoção, a perturbação” (BARILLI, 1994, p. 33). 

 

O território de tensões que surge entre um fotojornalismo que já nasce 

esteticamente delimitado, aquele que é definido pelos padrões do meio e um 

terceiro que é capaz de produzir sentidos no espectador, fazem-me propor os 
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seguintes questionamentos: qual - se é que existe - a estética da fotografia 

jornalística e quais parâmetros a determinam?  

 

A motivação dessas perguntas não consiste em tentar respondê-las 

pontualmente – na medida em que compactuo com a idéia de que conceitos 

conclusivos sobre estética e leitura da imagem são inatingíveis - e sim em 

debruçar-me sobre elas a partir de uma investigação que considero necessária 

para um entendimento mais integral sobre a estética no e do fotojornalismo 

contemporâneo.  

 

Refiro-me à estética não como uma parte da filosofia que estuda arte, nem o 

belo, no seu sentido clássico. Aqui invoco a palavra estética na fotografia 

enquanto uma percepção estimulada por um conjunto de elementos, 

principalmente visuais - composição, forma, cor e luz –, que compõe e provoca 

uma determinada sensação do mundo. Uma sensação que se comunica e que, 

segundo Bense (2003, p. 50), é uma relação entre "mundo e consciência, ou 

entre 'material' e 'formação criativa', é além disso uma relação comunicativa". 

 

Volto-me, assim, para uma análise estética que se estabelece a partir do vínculo 

entre o sujeito que observa e o objeto que é observado, privilegiando, 

deliberadamente, o conhecimento adquirido através da experiência estética.  A 

partir dessa delimitação, adoto a premissa de que uma reflexão estética só pode 

ser comunicada por um incessante "movimento de exemplificação" (SCHILLER, 

2003, p. 21). Ou seja, toda consideração estética se estabelece a partir de 

exemplos únicos. 

 

Nesse sentido, dirijo minha observação ao trabalho do fotógrafo francês Luc 

Delahaye33, autor de uma obra que transita pelos campos jornalísticos e 

artísticos. Filiado à Agência Magnum desde 1998, como repórter fotográfico sua 

carreira constitui-se, principalmente, na produção de imagens de guerra, tendo 

coberto os conflitos nos Bálcãs (na Croácia, em 1991, e em Sarajevo, de 1992 a 

1995), além de ter estado presente em guerras e conflitos no Iraque, Líbano, 

                                                 
33 Luc Delahaye nasceu em 1962. 
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Israel, Ruanda, Chechênia, Bósnia e Afeganistão (exemplos nas figuras de 52 a 

55).  

 

   
 

Fig. 52 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 53 
 

 
Fig. 54 

 

  
 

Fig. 55 

 

Essa condição de trabalho fortemente marcada pelos acontecimentos, pela 

factualidade propriamente jornalística, não impede que Delahaye se destaque 

também como artista - dimensão que encontra ressonância nas suas palavras 

quando afirma, falando de si mesmo, que "o que se quer mesmo é ser poeta" 

(Citado por BRIGHT, 2005, p. 181). Ainda nos anos noventa, paralelamente ao 

seu trabalho no fronte, o fotógrafo já desenvolvia projetos autorais como L'Autre 

(fig. 56). Durante dois anos e meio, Delahaye fotografou a partir de um ritual 
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meticuloso: sem se deixar notar, retratou dezenas de pessoas no metrô de Paris, 

sempre fotografadas no exato momento em que as portas dos vagões estavam 

se fechando. Um protocolo que, segundo Delahaye, remeteria a um tipo de 

niilismo, fazendo-o realizar seu todo seu processo fotográfico de forma 

extremamente condensada, tanto do ponto de vista do tempo, quanto do espaço. 

O projeto foi transformado num livro, publicado em 1995. 

 

 

 
Fig. 56 

 

 

A produção de um pequeno livro intitulado Mémo (exemplos nas figuras 57 e 58) 

marcou o fim da cobertura jornalística de Delahaye na Bósnia. O livro reúne 

oitenta fotos copiadas do obituário diário de um jornal de Sarajevo e foi uma 

maneira que o fotógrafo encontrou para encerrar, simbolicamente, uma fase da 
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sua vida: "eu queria esquecer, e eu queria que outros se lembrassem por mim. 

Mémo é um pequeno monumento que cabe no seu bolso"34 (Idem).  

 

 

                            
                               Fig. 57                                                                    Fig. 58 

 

 

Numa entrevista concedida ao repórter Peter Lennon, do jornal The Guardian 

(2004), Delahaye chegou a declarar que ele não era mais um fotógrafo jornalista 

e sim um artista. É curioso notar que ele tem uma visão extremamente precisa 

do momento em que teria deixado de ser apenas fotógrafo para ser um artista. 

Na entrevista, o fotógrafo fala mesmo de um "zenith", o momento exato em que 

percebeu a transformação, durante a montagem de uma exposição com imagens 

em grande formato e que reuniu parte de sua produção fotojornalística. Para ser 

ainda mais enfático, garante nessa entrevista que o fotojornalismo teria sido a 

condição para que ele pudesse realizar o seu trabalho artístico. 

  

Na imagem de Delahaye intitulada Taliban (fig. 59), produzida em 2001, 

percebe-se ambos, tanto o repórter quanto o artista, encontrando-se, inclusive, 

                                                 

34Tradução minha para: "I wanted to forget, and I wanted others to remember for me. Mémo is a small 

monument that fits in your pocket."  
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a mesma imagem estampada junto a textos que destacam o trabalho jornalístico 

do autor (JOHNSON, 2004, p. 309) e em livros dedicados à fotografia de arte 

(BRIGHT, 2006, p. 181).  

 

   

 
Fig. 59 

  

 

Diante da constatação de que Delahaye opera tanto no nível jornalístico quanto 

na dimensão artística, seria então possível enquadrar e observar seu trabalho 

apenas a partir dos parâmetros de uma das duas categorias fotográficas: 

fotojornalismo e fotografia de arte? Ou só atingiríamos a compreensão de suas 

imagens ao considerar seu trabalho jornalístico e artístico, simultaneamente? 

 

O que separa essas duas possibilidades de abordar o trabalho de Delahaye é a 

maior ou menor ênfase que se dá ora ao conceito, ora à imagem. Por isso, é 

necessário observar a fotografia com o cuidado de não me deter, a priori, nos 

textos que a acompanham em diversos livros, pois tal leitura poderia me afastar 

da perspectiva de síntese que me interessa, e da imagem em si - objeto 

fundamental de minha observação. Como coloca Susan Sontag "todas as fotos 

esperam sua vez de serem explicadas ou deturpadas por suas legendas" (2003, 

p. 14).   
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Na fotografia Taliban, um jovem homem ocupa, absoluto, o meio do quadro, 

imóvel, morto ou talvez quase morto - o que se vê não é suficiente para 

determinar. Também não é possível aferir que o personagem seja um soldado ou 

um guerrilheiro. O colete verde, com vários bolsos, indica uma roupa de 

combate, para armas e munições. Mas essas informações não estão presentes na 

fotografia, e sim na minha memória e imaginação – que pode ou não estar de 

acordo com a realidade da cena retratada. Deitado sobre o chão de areia, 

sobressai-se na sua face, embora num detalhe quase imperceptível a um 

primeiro olhar, o vermelho do fio de sangue que escorre pelo canto esquerdo de 

sua boca. Marcas de perfurações de bala descem pelo seu quadril direito até 

desaparecerem no chão, onde se vê uma pequena mancha de sangue. O corpo 

está numa posição de leve contorção, e enquanto a parte inferior pende para a 

esquerda, a cabeça cai para o lado oposto. 

 

No alto da imagem, no limite do seu enquadramento superior, uma "coisa" me 

interpela. Um pedaço de algo, acinzentado quase no mesmo tom azul da meia. 

Pode ser apenas uma pedra. Não me é possível nomear. Mas, por se destacar do 

tom marrom do solo ou mesmo pela sua posição no alto da foto, atrai meu olhar. 

Disputando com a meia, institui-se para o observador como o punctum tão citado 

de Barthes (1984, p. 46), ou seja, "esse acaso que, nela, me punge (mas 

também me mortifica, me fere)". Há, nessa aproximação do conceito de punctum 

a uma fotografia jornalística, um desafio: como se sabe, Barthes afirma que não 

existe punctum nas fotos de reportagem, pois essas "fotos de reportagem são 

recebidas (de uma só vez), eis tudo" (Idem, p. 67). Mas percebo que não é bem 

assim. Não em fotos jornalísticas como essa que Delahaye nos apresenta. Para 

ela, meu olhar pede tempo.  

 

Um tempo que, para o fotógrafo, "parecia ter parado35" ao se confrontar com a 

imagem que veio a registrar (Citado por SULLIVAN, 200, s/p).  Delahaye relata 

que o soldado taliban tinha morrido pouco minutos antes de ser fotografado ali, 

deitado na vala, naquela posição de "graça", que mais parecia posada, como se 

                                                 
35 Tradução minha para: "All time seems to have stopped".   
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estivesse sido colocado "por alguém que flutuava alto em um balão"36. O 

fotógrafo narra então como produziu a imagem: 

Este é um exemplo de rapidez. Em minha cabeça, estou pensando apenas no 
processo. Tenho suficiente luz? Esta distância está boa? E a velocidade? Isso é o 
que me permite manter uma ausência ou distância do evento. Se eu me impuser 
muito, procurar certos efeitos, posso perder a fotografia.37  
 
 
 

*** 

 

 

Minha perspectiva de análise pressupõe que algumas fotografias se destacam do 

que chamaríamos de fotos corriqueiras do jornalismo, imagens que se perdem 

entre dezenas que nos deparamos diariamente sem nos deixar nenhuma 

lembrança ou sensação. Minha reflexão se volta para fotografias que despertam 

um sentido que ultrapassa aquilo que está diretamente representado nela. Nesse 

caso, a observação de determinada imagem pode remeter o espectador a uma 

perturbação - no sentido definido por Barilli (1994, p. 33) -, mesmo que, numa 

primeira instância, seu objetivo imediato seja o de informar e denunciar pela 

mídia, o que acontece pelo mundo através do objeto fotografia.  

 

A partir dessa constatação, reafirmo a capacidade do fotojornalismo suscitar no 

observador uma experiência estética e percebo que é sua qualidade estética que 

unifica a reflexão e emoção. Uma qualidade estética entendida, segundo Dewey, 

não apenas como o "reconhecimento descolorido e frio daquilo que foi feito, mas 

uma condição receptiva interna, que é a válvula propulsora de futuras 

experiências" (BARBOSA, 1998, p. 22). 

 

A interação entre factualidade e criação artística, característica do trabalho de 

Delahaye, se apóia, portando, na possibilidade de a experiência estética ocorrer 

através da contemplação daquilo que não é considerado, como apontado 

anteriormente, especificamente artístico - ou seja, do que não é definido social 

                                                 
36 Tradução minha para: "Have been taken by someone floating high above in a balloon". 
37 Tradução minha para: “This is an example of fast. In my head I am thinking only of the process. Do I have 
enough light? Is the distance good? Speed too? This is what allows me to maintain an absence or distance to 
the event. If I impose myself too much, look for a certain effect, I'd miss the photo”. 
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ou institucionalmente como obra de arte, como uma fotografia jornalística, por 

exemplo. 

 

O Taliban de Delahye seria, portanto, uma dessas fotografias que se destacam 

no campo midiático. De um primeiro olhar sobrejacente, aproximo-me 

lentamente da imagem, atraída pelos detalhes da cena. Meias azuis, cor de anil, 

sapatos - suponho - já arrancados dos pés, o corpo deitado num gesto que indica 

a suavidade de uma queda compassada. Seus olhos fitam através de nós. Olhos 

e boca entreabertos como se, num último suspiro, se entregasse ao seu destino. 

Estou posicionada sobre ele, como deuses do Olimpo a observar um mortal que 

cumpre o seu destino, numa composição que me remete imediatamente à 

pintura. Essa leitura é compartilhada por Johnson, quando afirma que na imagem 

de Delahaye verifica-se uma pose que é frequentemente verificada nas pinturas 

do Cristo morto ou nas representações pictóricas de santos mártires (2004, p. 

308).  

 

 

*** 

 

 

Como é sabido, na história da arte, a dor e a morte não constituem meros temas 

da vida cotidiana, incorporados pelos artistas. Como indica Marc Le Bot (Citado 

por FRAYZE-PEREIRA, 2006, p. 272), existe um vínculo profundo entre a 

experiência artística e a experiência da dor. Esse vínculo tem suas origens na 

mitologia, assim, "operar com a dor e através dela não é uma questão que se 

pode dizer pós-moderna", complementa Frayze-Pereira (Idem).  

 

No caso da pintura clássica, com a interferência direta da igreja sobre a produção 

artística, a morte foi constantemente representada pela imagem do Cristo morto. 

O tema foi utilizado por pintores como Annibale Carracci - O Luto do Cristo Morto, 

1603 (fig. 58), Hans Baldung Grien - O Cristo Morto, 1511 (fig. 60) e Anne-Louis 

Girodet-Trioson - O Cristo Morto Carregado pela Virgem, 1789 (fig. 61).   
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                               Fig. 60                                                                         Fig. 61 
                               

 

 
                                                                             
                                                                           Fig. 62 

 

 

Um outro exemplo dessa correlação entre a presença do corpo morto de Cristo 

na pintura e a imagem de Delahaye pode ser observado no trabalho do artista 

renascentista italiano Guercino38 (1591-1666), intitulado O Cristo Morto Velado 

por Dois Anjos (fig. 63).   

                                                 
38 Guercino (1591-1666) 
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Fig. 63 

 

 

A pintura retrata uma cena onde, como aponta o título, dois anjos velam junto 

ao corpo de Cristo na manhã da ressurreição. Observando atentamente, é 

possível verificar, no primeiro plano, a representação do Cristo recostado numa 

pedra, numa situação dúbia, que oscila entre a imagem da morte e a do sono. 

De alguma forma, essa dubiedade (fig. 64) está na fotografia de Delahaye, assim 

como a luz principal, que tanto no quadro quanto na fotografia, incide mais 

fortemente sobre o corpo caído. Constato ainda na pintura, tanto quanto na 

fotografia, suaves manchas de sangue na testa e na face do Cristo representado, 

além de marcas de perfurações na mão direita e no pé esquerdo. Todas essas 

marcas são, em ambas as representações, discretas e só se revelam ao olhar 

mais minucioso. A pintura de Guercino remete-me, ainda, à fotografia de 

Delahaye ao exibir um corpo levemente contorcido, com as pernas dobradas e 

voltadas para o lado direito, enquanto a face pende para o lado oposto.  

 

São indícios que mostram que formalmente o trabalho de Delahaye 

(conscientemente ou não) acompanha a composição pictórica clássica: um corpo 
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no centro do quadro sob a luz que se esmaece nas bordas, dirigindo nosso olhar 

para o motivo da imagem: um homem entregue à morte. Composição e tema a 

um só tempo contemporâneos e tradicionais, tanto na pintura quanto na 

fotografia de imprensa. No caso específico do fotojornalismo, aliás, essa 

correspondência está associada à própria origem da fotografia de reportagem, 

como foi apontada no capítulo anterior, quando mesmo num período que 

poderíamos chamar de pré-fotojornalístico, a guerra e a morte não só eram 

temas recorrentes como, de alguma forma, determinavam a produção de 

imagens num padrão que permanece válido até hoje. Portanto, igualmente ao 

que se verifica na pintura, no campo da fotografia a abordagem da imagem de 

Delahaye é factual sem ser, no entanto, como vimos, específica da 

contemporaneidade.  

 

 

     
Fig. 64 

 

 

No entanto, apesar dessa constatação, encontram-se na fotografia de Delahaye 

rastros do nosso tempo, ou seja, a imagem pode ser datada. Não no cenário, 

que se coloca sem marcas temporais e não deixa visível nada ao seu entorno, 

sejam construções ou objetos. A pista de um tempo mais recente, embora não 

necessariamente referente aos nossos dias, são as vestes do homem tombado. 

Costurada, com botões, o colete com detalhes de uma produção industrial. Em 

contraponto, suas calças sugerem uma costura menos elaborada, apesar de 

podermos enxergar uma bainha feita à máquina. Meias de um material que 
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sugere uma malha acetinada. A paisagem é composta por uma terra seca, com 

pouca vegetação. A luz é do dia apesar de não me parecer possível apontar com 

certeza se é natural ou artificial.  

 

De tez lisa e morena e com cabeleira vasta, o jovem aparenta ter menos de 

trinta anos de idade. E só. Como ser objetiva, sem me arriscar, ao dizer qualquer 

outra palavra sobre o jovem guerrilheiro?  Refiro-me ao risco que já era exposto 

nos primeiros discursos de Baudelaire (1906, s/p) no Salão de Paris de 1859, 

que pregava serem insensatos os que acreditavam "que a fotografia nos dá todas 

as garantias desejáveis de exatidão". Concordo e percebo que não é possível se 

encontrar na fotografia o que objetivamente ela me leva a sentir, pensar, 

imaginar e a querer falar sobre ela. A imagem me remete a uma reflexão que 

não está, necessariamente, atrelada aos elementos que se lhe apresentam. 

Nesse caso, o que vejo nela, não está nela, pelo menos no nível formal. 

 

Volto-me para essa transcendência do olhar que Merleau-Ponty (2004, p. 18) 

exprime, ao afirmar que haveria "muita dificuldade de dizer onde está o quadro 

que olho. Pois não olho como se olha uma coisa, não o fixo em seu lugar, meu 

olhar vagueia nele como nos moinhos do Ser, vejo segundo ele ou com ele mais 

do que vejo". Nesse sentido, o que percebo na fotografia de Delahaye me chega 

apenas como fragmento do real. Fragmento na forma e no conteúdo. E, ao 

observá-la, recorro à minha memória, imaginação e sensações. Apenas dessa 

maneira consigo apreendê-la e completá-la, dando-lhe um sentido circunscrito 

no tempo e espaço. Como define Frayze-Pereira (2006, p. 100), "a fotografia 

fragmenta o real – o tempo, espaço, matéria; torna-o domável; dá-lhe 

opacidade". Essa fragmentação faz parte da própria natureza da fotografia que 

"depende do fragmento e de uma estética de um ponto de vista, do particular e 

do singular" (SOULAGES, 1998, p. 343). E isso se confirma na fotografia de 

Delahaye. 

 

Pelos fragmentos presentes na imagem Taliban torna-se possível se isolar a 

representação da morte, uma das marcas mais constantes no fotojornalismo 

desde seus primórdios. E é a partir de uma estética da representação da morte e 
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da dor que grande parte do fotojornalismo se estabelece. São imagens que, ao 

serem apresentadas ao leitor, podem se diferenciar pelo estilo, sutileza e 

enquadramentos, ora impostos pelo olhar do fotógrafo, ora determinados pela 

linha editorial de seu veículo de propagação. E esse olhar estético não me parece 

ter sido estabelecido paralelamente ao surgimento das primeiras reportagens 

fotográficas. 

 

 

*** 

 

 

Considero que a fotografia de imprensa não surge sob a égide de uma estética 

que a consolide como uma nova (ou peculiar) forma de expressão visual. Havia 

sim, nos seus primórdios, um objetivo estético a perseguir, e que era um 

elemento básico numa reprodução iconográfica: a nitidez da imagem 

apresentada. Por conta das precárias condições tecnológicas das máquinas 

usadas no início da fotografia, seu aparato não era adequado para fins 

jornalísticos. As máquinas eram pesadas, de difícil deslocamento, os filmes 

utilizados não tinham sensibilidade suficiente para serem expostos à luz natural, 

o que exigia flashes robustos e barulhentos. Fatores que impediam uma rapidez 

e discrição que a fotorreportagem exigia.  

 

Os primeiros fotógrafos de imprensa também não eram considerados como 

profissionais e tinham uma reputação "deplorável" (FREUND, 1995, p. 109). 

Muitas vezes eram escolhidos pelo físico robusto, assim, aptos a carregarem 

máquinas pesadas e manusearem com químicos tóxicos. De fato, os fotógrafos 

de então estavam mais preocupados em produzir uma imagem nítida, 

independente do que ou com qual enquadramento fotografassem. Durante 

muitos anos, esse profissional foi considerado, segundo constata Freund (Idem), 

sem qualificações éticas ou culturais. Por outro lado, as fotografias publicadas 

nos jornais não eram assinadas e durante quase 50 anos esse profissional foi 

tido apenas como um tarefeiro, sem nenhuma criatividade ou iniciativa. Portanto, 

num contexto assim degradado, a estética hegemônica não poderia deixar de ser 
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aquela determinada pela tecnologia do momento e pela baixa expectativa dos 

profissionais, da mídia e dos seus leitores. O que se buscava era algo que 

servisse, basicamente, para uma boa reprodução, já que a fotografia servia 

apenas para ilustrar uma história a ser publicada na imprensa, sem estar, 

necessariamente, vinculada à notícia. 

 

O fotojornalismo, como é sabido, teve início na Alemanha, após a Primeira 

Guerra Mundial, quando surgem os primeiros profissionais que não são mais da 

classe dos subalternos e sim da burguesia ou da aristocracia, "que perdeu 

fortuna e posição política, mas que preserva ainda o seu estatuto social" 

(FREUND, 1995, p. 114). Erich Salomon foi um desses fotógrafos que percebeu a 

expansão da imprensa e o espaço que a fotografia poderia ocupar nessa mídia 

em evidente ascensão. Nascido em Berlim, em 1886, descendia de uma família 

de banqueiros, havia estudado direito e, logo após concluir seus estudos, foi 

preso e feito prisioneiro pelos franceses. Ao voltar a Berlim já não mais consegue 

trabalho numa Alemanha arrasada política e economicamente.  

 

Decidido a abraçar a profissão de fotógrafo, Salomon utilizava-se da nova 

Ermanox, um aparelho pequeno em relação aos usados até então e que possuía 

uma objetiva de muita luminosidade para época. Esse novo equipamento lhe 

permitia fotografar interiores sem a utilização de flashes e, consequentemente, 

sem as pessoas perceberem que estavam sendo fotografas. Instauraria, a partir 

de então, o que Freund (Idem, p. 115) viria a chamar de "imagens vivas", ou 

seja, imagens que não eram resultado de uma pose previamente produzida, 

quando o fotografado ficava imóvel durante o tempo requisitado pelo fotógrafo. 

O início do fotojornalismo moderno seria marcado a partir desse avanço 

tecnológico o que possibilitou que a nitidez não fosse o fator mais importante na 

escolha de uma imagem, e sim seu tema e a emoção capaz de propiciar no 

leitor.  

 

O que Freund chama de imagens vivas pode ser percebido na fotografia feita por 

Salomon, na Conferência de Haia em 1930 (fig. 65).  
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Fig. 65 

 

 

Os personagens da fotografia de Salomon aparentam total descontração: um 

homem parece cochilar recostado num sofá, outro descansa a cabeça sobre a 

mão e um terceiro está de olhos fechados. A sala se apresenta com uma luz 

ambiente proveniente de um grande abajur, dando uma intimidade à cena. E, 

sobre a mesa, xícaras, blocos de anotações, dispostos naturalmente, sem que se 

perceba alguma arrumação prévia, que era – e ainda é - recorrente nas 

fotografias posadas.  O contraste do branco e preto se destaca justamente pela 

ausência da luz artificial que, com os flashes da época, revestiam todo o quadro 

com uma luz única, pasteurizada. O observador passa a perceber as sombras, os 

realces, o clima e a emoção daquele momento reservado para o descanso de 

alguns congressistas durante a conturbada Conferência de Haia.  

 

O que era um ambiente reservado a poucos, com a câmara de Salomon passa a 

pertencer a muitos. Aí estaria a grande importância da fotografia de imprensa 

que viria, segundo Freund (1995, p. 107), mudar "a visão das massas". A partir 

dela, o homem comum passaria a participar – visualmente - dos acontecimentos 

que norteavam suas vidas. Da palavra escrita e abstrata, o leitor passa a ter 

acesso à imagem como um reflexo concreto do mundo em que vive. A fotografia 
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inaugura então o que Freund chama de "os mass media visuais", quando a 

imagem pessoal é suplantada pela imagem coletiva. 

 

Percebo esse padrão moderno da fotografia de imprensa como decorrência de 

uma mudança social, econômica e cultural aflorada no entre-guerras, aliada aos 

avanços tecnológicos e ao olhar cuidadoso de um novo profissional da fotografia. 

Surgem então as agências fotográficas, os magazines ilustrados, os jornais de 

redes nacionais e internacionais com sucursais espalhadas pelo mundo, além de 

fotógrafos que se tornaram ícones da imagem de imprensa. Toda essa mudança 

tem no leitor um elemento ativo no processo fazer-propagar-observar a 

fotografia, na medida em que, como nos aponta Merleau-Ponty (2004, p. 17), 

existe uma relação direta entre o que vê e o que é visto, concretizando-se assim 

uma "inerência daquele que vê ao que ele vê". Nessa perspectiva, acredito que a 

experiência do fotojornalismo se realiza quando o olhar do fotógrafo e o do leitor 

se encontram e se completam através da imagem fotográfica.  

 

Por outro lado, estabelecer uma conexão entre o fotojornalismo e a estética não 

pode ser uma construção baseada na idéia de que exista uma estética particular 

das imagens produzidas e difundidas pela mídia. As discussões travadas com as 

imagens ao longo deste texto demonstram claramente que a própria idéia de 

autonomia estética da fotografia em geral – e mais ainda do fotojornalismo em 

particular – são insustentáveis. Em primeiro lugar, parece evidente que as 

diversas expressões visuais se interpenetram continuamente, apagando as 

fronteiras entre a pintura, o desenho, a fotografia. Ademais, percebo que mesmo 

a ruptura técnica, associada à noção benjaminiana de reprodutibilidade, é 

insuficiente para constituir uma estética particular para a fotografia – ainda que 

seja possível verificar os impactos do aparato tecnológico sobre a representação. 

Desse modo, parece mais sensato argumentar em defesa de um padrão estético 

que se estabelece dentro de determinados contextos históricos, sociais, 

geográficos, mas que ultrapassa largamente o campo do fotojornalismo. 

 

Assim, diante do Taliban de Delahaye, que associa produção de sentido 

fotográfico, suporte midiático e experiência estética, é possível se restabelecer 
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um nível adequado de discussão conceitual e de análise aplicada ao campo do 

fotojornalismo em particular e da comunicação em geral. Comunicação aqui 

entendida no seu sentido empregado pelo cristianismo antigo, quando a prática 

do communicatio designava o momento no qual, após um longo dia de reclusão, 

os monges se reuniam para fazer uma refeição coletiva (MARTINO, 2001, p. 13). 

Ou seja: comunicação não apenas como um encontro, mas, sobretudo, como a 

quebra do que está isolado.  
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Outros apontamentos - Um sucinto desfecho 
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Maiêutica (do grego: maieutikê (tékhné) ciência ou a arte do parto. 
Método socrático que consiste na multiplicação  

de perguntas, induzindo o interlocutor na descoberta 
 de suas próprias verdades e na conceituação geral de um objeto. 

 
Houaiss 

 
 

Na tentativa de esboçar mais algumas poucas palavras e, utilizando-me, mais 

uma vez da maiêutica, questiono-me: 

 

Será que, após todas essas reflexões, cheguei a entender por que determinadas 

imagens fotográficas, inseridas na mídia, conseguem proporcionar-me uma 

experiência estética, atingindo-me de maneira tão certeira e profunda? 

 

Não cheguei, confesso, a uma sentença conclusiva sobre a questão. Mas, numa 

tentativa de sintetizar minha percepção sobre a relação da fotografia jornalística 

com a experiência estética, diria que: 

 

Alguns temas e algumas composições presentes na imagem podem induzir, mais 

fortemente, uma experiência significativa, como a estética. A dor, a morte, 

momentos de intimidade, a beleza (materializada através de uma composição 

harmoniosa entre cores, formas e texturas), e o grotesco (ao propor uma 

desorganização visual e emocional). Mas, tudo isso, por si só, não é capaz de 

provocar uma sensação passível de me fazer transcender o que vejo. Essa 

transcendência – a qual considero como um dos pontos fundamentais para a 

realização da experiência estética - é realizada quando a imagem me leva a 

acionar, por uma empatia, minhas próprias memórias e, concomitantemente, 

minha imaginação. Seria, creio eu, essa conexão entre o que vejo e o que sinto 

(sentimento esse estabelecido pela minha memória pessoal e cultural/coletiva) 

que me leva a uma experiência estética ao me deparar com determinadas 

imagens fotográficas. Algumas fotografias são capazes de propiciar essa 

experiência num grande número de pessoas (como foi verificado no caso da Mãe 

de Beslan, por exemplo), tornando-as, portanto, capazes de estabelecer uma 

comunicação entre diversos olhares. Não posso deixar de apontar, entretanto, 
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que algumas fotografias estão fadadas a provocarem experiências estéticas num 

âmbito muito restrito, algumas vezes, quem sabe, num só único olhar.  

 

Além disso, para o que mais poderia apontar? Arrisco, então, mais uns poucos 

apontamentos: 

 

1. Não determino qual fotografia irá me proporcionar uma experiência estética. 

Essa vivência é espontânea, ela acontece independentemente da minha 

vontade. Essa falta de controle – ao menos, conscientemente - em decidir 

qual imagem me provoca uma experiência significativa seria, portanto, o 

primeiro passo para me distanciar da primazia de minhas preferências e me 

concentrar na imagem que se me apresenta. Embora, num aparente 

paradoxo, nossa capacidade de usufruir uma experiência estética seja 

grandemente estabelecida – como aponta Townsend (2002, p. 222) – por 

aquilo que somos. 

 

2. A vontade tem um papel de destaque ao me levar a espaços/superfícies onde 

a imagem pode estar disponível para o meu olhar. E de permanecer ou não 

nela. Mas, diferentemente do que tal imagem pode me proporcionar 

espontaneamente, a vontade de olhar para ela pode ser guiada, induzida pela 

mídia. A mídia, ao difundir as imagens, privilegia umas em detrimento de 

outras, quase não oferecendo, em algumas circunstâncias, uma opção para 

um desvio do olhar. Mesmo assim, a atração construída pela mídia não é 

capaz de determinar de forma absoluta uma experiência estética, aqui 

entendida como uma experiência que nos sacode, capaz de nos lançar para o 

desconhecido pertencente a nós e alojado em nós.  

 

3. A fotografia é, como bem afirma Barthes (1984, p. 12), inclassificável. As 

categorias que ela carrega podem ser atualizadas, reformuladas, reinseridas e 

reinventadas. A fotografia, talvez, só possa ser categoricamente classificada 

pelas suas especificidades técnicas (e que muitas vezes nem se tornam 

aparentes), como o fato de ser digital ou analógica, por exemplo; ou pelo seu 

tema (naquelas ocasiões em que é suficientemente explícita em relação ao 
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assunto que enfoca), como um casamento, uma cobertura esportiva ou a 

documentação da natureza. Quanto aos fins a que se presta, esses são 

ilimitados.  

 

4. A categoria definida como fotografia jornalística mostra-se inadequada às 

dinâmicas midiáticas contemporâneas. Por um lado, há uma crescente 

dificuldade em diferenciar fotografias ditas jornalísticas daquelas chamadas 

de documentais ou artísticas. Essas etiquetas atendem a propósitos que são 

incapazes de dar conta dos fenômenos de produção, circulação e consumo 

das imagens atualmente. Considero, assim, muito mais pertinente denominá-

la de fotografia midiática. 

 

5. Proponho que a essência da fotografia, em qualquer categoria que se insira – 

diferentemente de sua aderência ao referente – deve ser perseguida (digo 

perseguida porque me parece impossível atingi-la plenamente) não pelo que 

ela incorpora à sua materialidade, mas sim para onde ela nos lança além da 

sua corporeidade visual. 

 

6. Determinadas fotografias midiáticas, ao proporcionar uma experiência 

estética, seriam passíveis de promover uma comunicabilidade - senão 

universal como propunha o pensamento kantiano – mais abrangente, ao abrir 

a possibilidade de ser partilhada por pessoas de histórias pessoais e culturais 

diversas. 

 

Restam, como sempre, ao final, questionamentos apenas sugeridos nesse 

percurso:  

 

 Que olhar é esse que me leva a uma experiência estética? Seria um 

olhar que simplesmente observa, ou ainda, o que reflete ou, mais 

ainda, o que contempla?  

 

 Qual o espaço reservado ao olhar contemplativo de imagens no 

contemporâneo, sobretudo na medida em que esse olhar diferenciado 
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sofreu, na modernidade, uma série de constrangimentos, verificados, 

principalmente, a partir do aumento da produção, distribuição e 

circulação dos artefatos fotográficos?  

 

 Como se dá essa contemplação no produzir e no olhar imagens 

fotográficas no contemporâneo?   

 

São questões que considero fundamentais para a reflexão do estudo sobre a 

produção de sentido na imagem fotográfica, as quais me debruçarei, mais 

profundamente, em futuras pesquisas. 

 

 

 

Théoria, ação de ver e contemplar, nasce de théorein,  
contemplar, examinar, observar, meditar,  

quando nos voltamos para o théorema: o que se pode contemplar,  
regra, espetáculo e preceito, visto pelo théoros, o espectador. 

Marilena Chaui, O Olhar 
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