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Luz e sombra, mostrar e esconder: os efeitos de sentido e as estratégias da imagem
fotográfica em Access to Life1
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Resumo

Esse estudo tem como finalidade ampliar os conhecimentos acerca do discurso da imagem
jornalística,  investigando  especificamente  os  efeitos  de  luz  e  sombra  na  construção  da
sensibilização do texto imagético, a partir da análise de fotografias da Agência Magnum, na
seção  In  Motion,  com a  série  de  reportagens  Access  to  Life (2008),  realizada  por  oito
fotojornalistas  que  entrevistaram 30  soropositivos  em nove  países  ao  redor  do  mundo,
quatro meses antes de iniciarem o tratamento com o antirretroviral para a Aids e quatro
meses depois. Outro intuito foi descobrir, a partir da análise da superfície da imagem, outras
estruturas de sentido mais profundo, tendo como base teórica a Semiótica da Cultura e a
Teoria  da  Mídia.  O  trabalho  busca  aprofundamento  nos  estudos  do  texto  imagético,
resgatando sua natureza cultural, interdisciplinar e comunicativa. 

Palavras-chave:  Luz e sombra; produção de sentido, fotojornalismo, imagem,  Access to
life.

Introdução

Esta pesquisa parte da linha de investigação crítica do universo das imagens e

sua aplicação midiática apoiada nos estudos de Semiótica da Cultura e Teoria da Mídia, por

teóricos como Ivan Bystrina, Harry Pross, Hans Belting, Dietmar Kamper, Vilém Flusser e

Norval  Baitello  Júnior,  cujos  estudos  podem  servir  para  compreender  os  fenômenos

produzidos  pela  fotografia.  O intuito  foi  descobrir,  a  partir  da análise  de  superfície  da

imagem,  outras  estruturas  de  sentido  mais  profundo,  apenas  compreensíveis  à  luz  de

códigos culturais válidos em sua construção (BYSTRINA apud GUIMARÃES, 2004, p.4).

“A semiótica é o campo de conhecimento que estuda os signos e a Semiótica da Cultura se

especializa na investigação dos fenômenos produzidos com os signos, as unidades maiores

chamadas textos” (BAITELLO apud GUIMARÃES, 2004, p.3). 

Escolheu-se fotografias em que o jogo entre a luz e a sombra seja destacada não

apenas em questões técnicas  ou estéticas,  mas principalmente na construção de sentido,

evidenciando  as  estratégias  da  imagem  e  de  sua  composição.  A  seleção  considerou  a

1 Trabalho apresentado no GP Fotografia, XV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente 
do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

2 Docente na Universidade Sagrado Coração (USC/Bauru). Possui graduação em Jornalismo (2002) e mestrado em 
Comunicação na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (2012). esfranzon@yahoo.com.br 
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relevância da Magnum, uma das maiores e mais importantes agências de fotojornalismo do

mundo,  fundada  em  1947  por  quatro  importantes  fotógrafos  –  Henri  Cartier-Bresson,

Robert Capa, George Rodger e David Seymour. Outro critério foi a possibilidade de um

material mais rico quanto à presença de luz e sombra e o caráter emotivo das imagens dada

a temática abordada pelo tema da Aids, com uma abordagem editorial cultural (diferentes

países, diferentes povos). 

Portanto, observou-se: como a presença da luz e da sombra pode provocar a

sensibilização  do espectador  e  por  que  isso  ocorre;  como no jogo entre  luz  e  sombra,

principalmente  em contraste,  evidencia-se  o  processo  de  edição  e  composição  de  uma

imagem, selecionando, intensificando, escondendo ou mostrando detalhes que constroem

determinados sentidos a partir de uma proposta editorial.  A hipótese deste estudo sustenta

que os efeitos de luz e sombra na fotografia jornalística sobre Aids da Magnum In Motion

podem revelar estratégias discursivas capazes de despertar emocionalmente o espectador e

ajudar no resgate de outros sentidos familiares  ao homem, como os sentidos suscitados

pelos eixos luz e sombra. É o que atesta Baitello3: 

Uma imagem  é uma superfície.  O que há por detrás  de uma superfície?  Uma outra

superfície. Então, o que gera a crise da visibilidade? Superfície sobre superfície sobre

superfície,  que são as  superficialidades.  Ao invés  de enxergar  apenas  com os olhos,

precisamos resgatar os demais sentidos humanos. 

As fotografias da  Magnum In Motion  estão num contexto de narrativa digital

onde se mesclam áudio, vídeo e narração. A presença desses elementos é mais acentuada

em  uma  ou  outra  narrativa.  Cada  narrativa  traz  imagens  de  pessoas  em  situações  do

cotidiano em nove países escolhidos para o ensaio: Peru, Haiti, Índia, África do Sul, Mali,

Suazilândia,  Ruanda,  Rússia  e  Vietnã.  Esses  nove  países  foram  selecionados  por

apresentarem elevados índices de contaminação pelo vírus da Aids no mundo. Este estudo

pretende, portanto, analisar uma amostra de fotografias de cada país, sem levar em conta o

plano expressivo do áudio, apenas o conteúdo fotográfico. 

A inquietação que fomenta esta pesquisa justifica-se pela presença de diversos

estudos sobre fotografia em áreas distintas do conhecimento, porém, o que se pressupõe é

uma necessidade de pensar as raízes profundas da mídia, investigando arqueologicamente

3Palestra concedida pelo professor Dr. Norval Baitello Jr., quando esteve em Bauru no ano de 2002 ministrando a palestra
“Subterrâneos da imagem: a teoria da mídia, o corpo, a escrita e a imagem”, no “Encontro de Comunicação: Linguagens
em  Interação”,  promovido  pelo  Departamento  de  Comunicação  Social,  da  Faculdade  de  Arquitetura,  Artes  e
Comunicação, da Universidade Estadual Paulista (anotações). 
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(Zielinski, 2006) elementos constitutivos da imagem. Buscar no tempo remoto informações

sobre as bases da comunicação pode ajudar a pensar seu trajeto, entender seu presente e

lançar perspectivas futuras. Podendo também revelar problemáticas novas, sugerir hipóteses

fecundas, contribuindo assim para uma imaginação produtiva, criativa e reflexiva do campo

do jornalismo visual. 

Luz e sombra na imagem

A  luz  costuma  ser  comparada  à  razão,  aquilo  que  parece  bom,  superior,

equilibrado, bem-sucedido, civilizado – como as cidades iluminadas pela eletricidade. A luz

é o avanço, o lado direito, positivo, relaciona-se facilmente com o progresso, revela o bom,

traz conforto e segurança, concebe a vida é dá à luz. A sombra, ao contrário, é projetada,

sendo cópia, simulacro, um visível não palpável, é consagração de um mistério. É primitiva,

instintiva,  rebelde,  confusa,  desestruturada,  deformada,  não civilizada,  desumana,  louca,

esquizofrênica, localizada na parte inferior e no lado esquerdo. Representa o perverso, o

dionísico, aquilo que dissimula e finge, que reside no subterrâneo, suscita o medo, assinala

o perigo, a perdição, o desconhecido e a morte. 

No conceito  de luz,  Baxandall  (2003,  p.  17)  descreve  as  duas  fontes,  a  luz

natural e a luz artificial. A primeira é produzida pelo sol e a segunda por qualquer fonte

luminosa  criada  pelo  homem,  desde  a  tocha  de  fogo  aos  raios  lasers.  A  luz  visível  é

formada por fótons, cuja energia é captada pela retina do olho, que evoluíram para reagir a

eles.  Desse  conceito  de  Baxandall,  pode-se  inferir  que  os  seres  humanos  são

fisiologicamente  diferentes  às  reações  luminosas,  diferente  de  outros  animais.  A retina

humana  identifica,  codifica  e  reage  a  nuances  cromáticas  e  intensidades  de  luz.  Essa

sensibilidade  se  manifesta  não  apenas  do  ponto  de  vista  fisiológico,  como  também

psicológico. Com a claridade é formada a obscuridade, e essa alternância entre luz e sombra

se estabelece percepções geradoras de sentimentos, que transitam entre um eixo e outro das

emoções humanas, podendo provocar alegria, fazer um convite à tranquilidade, motivar a

esperança ou incitar angústia, medo e pavor.

Para  compreender  a  presença  e  a  atuação  da  luz  e  da  sombra  como forças

simbólicas que expressam sentidos na fotografia,  é preciso olhar para o passado, para o

início da existência e do desenvolvimento do homo sapiens; quando, a partir da observação

do  mundo  físico,  da  primeira  realidade,  o  homem  começou  a  demarcar  e  a  valorar

oposições  binárias,  construindo  uma  estrutura  de  códigos4 que  dominam  fortemente  o

4 Baitello (1999, p. 29) define código como um conjunto de regras de funcionamento de determinada linguagem.
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desenvolvimento da cultura5 humana. Tais códigos estão fundamentados na oposição mais

importante e insuperável para a humanidade, desde os primórdios até os dias atuais, que é a

oposição vida-morte. Sendo a morte,  a mais traumática e insuperável experiência vivida

pelo  homem; ele vem tentando em toda a existência criar meios para aliviar esse destino

misterioso e infalível que o separa de seu corpo físico e de seus entes queridos.  

O  trabalho  de  escavação  criado  pela  iconologia  de  Aby  Walburg  (apud

BAITELLO, 2006, p. 21) aponta para o passado da imagem e revela que seu surgimento

tem uma ligação com o medo da morte e a necessidade de prolongar a vida simbolicamente.

No capítulo  Imagem e sombra – a teoria da imagem de Dante no processo rumo a uma

teoria da arte, Hans Belting (2010, p. 233) descreve sobre a íntima relação entre imagem e

sombra de um ponto de vista antropológico.  As sombras encontradas por Dante em sua

jornada pelo reino dos mortos, em analogia com o corpo vivo, adquirem uma dimensão

ontológica  no  momento  em que  evocam um corpo  ausente.  Segundo  Dietmar  Kamper

(2002), o medo da morte, levou o homem a fazer imagens. A imagem enquanto produto

cultural humano é criada por um mortal com a finalidade de vencer a morte, ou seja, existe

com a função de registro, de duração e de sobrevivência; já que “os símbolos vivem mais

longamente que os homens”, como escreve Pross (1993, p.15). “Contra o medo da morte os

homens só têm a possibilidade de fazer uma imagem dela. Por isso às imagens se prendem

aos desejos de imortalidade. Por isso a órbita do imaginário é regida sobre o ‘eterno’, e por

isso os homens sofrem hoje o destino de já serem mortos em vida” (KAMPER, 2002, p. 9). 

Para  Belting,  a  fronteira  entre  vida  e  morte  tornou-se  uma  experiência  do

mundo dos vivos no paradoxo corpo e imagem. Com a ocorrência da morte, “desejava-se

preservar a sombra”, capturando uma imagem que perdurasse, como uma recordação de que

o corpo esteve ali. As imagens foram produzidas “de princípio, para evocar a aparência de

algo ausente”, aponta John Berger (1999, p. 14). A sombra capturada seria o substituto do

defunto no mundo dos vivos. Belting e Kamper ao tratarem de uma arqueologia da imagem

confirmam essa ligação entre imagem e morte: 

A fotografia é uma das formas pela qual a imagem se manifesta, trazendo em

sua composição uma linguagem própria, e herdeira de símbolos e de todo um arcabouço

histórico  e  cultural  do  qual  se  originam  as  primeiras  imagens.  Belting  (2010,  p.  265)

escreve  que  as  fotografias  simbolizam tanto  a  percepção  mental  que  o  homem tem do

mundo como sua memória do mundo. A invenção e o desenvolvimento da fotografia não

aconteceram de forma automática,  embora se perceba a interação entre imagem e meio,

5 Bystrina (1995) entende  “cultura” como um sistema de idéias, um código presente na segunda realidade, socialmente
compartilhado,  do  qual  as  pessoas  utilizam para  interpretar  a  si  mesmas  e  o  mundo,  e  para  expressar  suas  ações.
I.M.Lotman e Boris A.Uspenskii (1971, p. 40) definem cultura como “memória não-hereditária da coletividade.”
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ambos tem origens diferentes: “o meio como uma invenção técnica e a imagem como um

significado simbólico do meio”.

Para este estudo, escolheu-se trabalhar com fotografias que pensam a imagem

em seu eixo primordial de sentido que é a questão da vida e da morte representada pela luz

e  sombra  e,  para  não  deixar  de  lado,  outros  eixos  antagônicos  produtores  de  sentido,

observados durante a análise, que complementam a ideia principal. 

Lendo estruturas profundas: os eixos de sentidos em Access to life

À primeira vista, a imagem fotográfica parece ser facilmente desvendada, sem

mistérios,  devido a  sua semelhança com a cena real.  Basta um olhar e o seu conteúdo

superficial pode ser captado e revelado ao espectador. No entanto, um olhar mais atento a

vaguear  pela  sua superfície  pode conduzir  à  descoberta  de camadas6 ocultas,  cheias  de

significado,  repletas  de símbolos  arcaicos,  vivos  e  latentes,  mas  pouco percebidos  pelo

homem em plena “era da visibilidade” (KAMPER, 2002).  Esse significado a ser decifrado

vai depender de duas intencionalidades, de acordo com Vilém Flusser (1998, p. 28) 7: a do

emissor e a do receptor. 

O significado da imagem encontra-se na superfície e pode ser captada por um golpe de
vista. No entanto, tal método de deciframento produzirá apenas o significado superficial
da imagem. Quem quiser aprofundar o significado e restituir as dimensões abstraídas,
deve permitir à sua vista vaguear pela superfície da imagem (FLUSSER, 1998, p. 28).

Flusser coloca a questão do tempo e de como o olhar vagueia pela imagem a

fim de decifrá-la. Diferente da leitura linear que implica em um tempo que estabelece uma

relação causal entre os eventos, o olhar que vagueia pela imagem é “circular” porque o

olhar tende a retornar aos elementos já vistos para observá-los novamente, instituindo o

tempo da “magia”. “O caráter mágico das imagens é essencial para a compreensão de suas

mensagens” (1998, p. 28). Para Flusser (1998, p.29), as imagens são mediações entre o

homem e mundo,  com o propósito  de representar  o  mundo por meio  do simulacro,  no

entanto, ao fazê-lo, estão ficando entreposta entre o mundo e o homem, “seu propósito é

serem mapas, mas passam a ser biombos”. Isso implica que, em vez de o homem servir-se

das imagens “em função do mundo”, eles estão vivendo “o mundo em função das imagens”.

6 Escavar camadas pode ser tanto fazer uma busca pelos códigos da comunicação humana, como propõe o semioticista
Ivan Bystrina, ou da história cultural (ontogenética, filogenética, estrutural ou dialética) de um objeto. Segundo Norval
Baitello, “Flusser não se cansava de lembrar que a palavra ‘história’ em alemão, Gestchichte, sendo schichte, exatamente
camada.
7 FLUSSER, V. Ensaio sobre a fotografia – Para uma filosofia da técnica. Lisboa: Relógio D’Água, 1998. p.16.
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Como consequência, as cenas da imagem como significados de mundo não são

mais  decifradas,  e  o  homem  vai  vivenciando  o  mundo  como  um  conjunto  de  cenas

(idolatria)8. Essa “magicização da vida” faz com que o homem esqueça o motivo pelo qual

as imagens são produzidas: servirem de instrumentos para orientá-lo no mundo. Somada a

essa  magicização nota-se crescente importância que a imagem adquiriu para a sociedade

atual. Em O mundo codificado, Flusser (2007) demonstra a tese de que somos programados

por códigos desde a pré-história, onde o homem começou a elaborar formas de existência

baseando-se no caráter cênico das imagens.  As cores, tons, texturas, formas portam sentido

desde  os  primórdios  e  encontram-se  presentes  na  atualidade.  “...somos  envolvidos  por

cores, programados por elas, que são um aspecto do mundo codificado em que vivemos.”

(FLUSSER, 2007, p. 128)

Se os primórdios da “imagem midiática remontam do espaço da experiência da

morte” (BAITELLO), e a própria origem da palavra  imago remete à sombra (PLATÃO),

abordar a imagem, os elementos que a constituem, a linguagem inerente ao seu texto, seu

sentido e seus encantos é remetê-la a tudo que está ligado aos grandes mitos e seus poderes

mágicos9, à importância do olhar, das oposições binárias (BYSTRINA) e às sensibilidades

originadas da relação do homem com seu ambiente natural, em suas primeiras experiências

(PROSS) e a existência de um mundo codificado (FLUSSER). Como objeto de reflexão

filosófica desde a antiguidade,  a imagem foi defendida e combatida,  esteve presente na

origem da escrita,  das  religiões,  da arte  e  do culto  aos  mortos.  Para Platão,  a  imagem

representada é visualmente imitadora,  podendo tanto enganar,  e desviar da verdade,  ou,

conduzir o homem ao conhecimento, se for uma imagem natural (JOLY, 2007, p. 18). 

A  imagem,  portanto,  não  é  neutra,  e  quanto  mais  ela  é  valorizada  e

singularizada pelos os usos aos quais está destinada, mais ela parece afirmar sua autonomia

com  relação  aos  homens  e  seu  poder  sobre  eles  (SCHMITT,  2002,  p.  596).  Assim,

considerar o  modo de produção de sentido das imagens é de alguma maneira saber como

elas suscitam significados, ou seja, como elas podem ser interpretadas (JOLY, 2007, p.30).

Esta foi uma das questões primordiais de Barthes: entender como é que o sentido vem até

as imagens. Para fazer a leitura de imagens, Joly coloca a questão da semelhança com o

referente no seu princípio de funcionamento.  Barthes já dizia  que o referente “cola” no

objeto. A mesma afirmação de Platão acerca da semelhança, Joly (2007, p. 43-59), entende

que esse atributo pode tornar a imagem “perigosa”, uma vez que excesso de semelhança

provocaria confusão entre a imagem e o que ela representa. No entanto, pouca semelhança

causaria um problema delas se tornarem ilegíveis. 

8 Para o idólatra – o homem que vive magicamente -, a realidade reflete imagens. (FLUSSER, 1998, p. 29).
9 JOLY, 2007, p. 20.
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Deste modo, tanto a presença como a ausência de um elemento faria diferença

para  uma  leitura.  Para  tanto,  Joly  considera  a  necessidade  de  estudar  as  funções  da

mensagem visual, no contexto de sua aparição. São elas: conotativa, denotativa, emotiva,

fática e metalingüística.

Considerar  a  imagem  como uma mensagem  visual  composta  de  diferentes  tipos  de
signos  equivale,  como já dissemos,  a  considerá-la  como uma linguagem e,  portanto,
como um instrumento de expressão e de comunicação (JOLY, 2007, p. 61).

Como afirma Joly, compreender a função da mensagem visual contribui para a

compreensão de seu conteúdo. Com base em critérios a imagem pode se revelar em dois

métodos operacionais: - O primeiro consiste em situar os diferentes tipos de imagens no

esquema da comunicação.  – O segundo equivale  a separar  as  utilizações  da mensagem

visual de acordo com sua relação entre o homem e o mundo.  Arnheim (apud AUMONT,

1995, p. 79-80) aponta três modos principais na relação entre as funções da imagem: - Um

valor de símbolo:  quando a imagem representa coisas abstratas,  mas com um nível  de

abstração superior ao da própria imagem. - Um valor de representação: quando a imagem

representa coisas concretas, mas com um nível de abstração inferior ao da própria imagem.

- Um valor signo: Representa um conteúdo cujos caracteres não são visualmente refletidos

por ela.

Do conceito de luz apresentado por Baxandall (2003, p. 217), pode-se inferir

que a reação à luz no seres humanos, é, fisiologicamente, diferente do que nos outros seres

animais. A retina humana é composta de células sensíveis à luz de duas categorias: os cones

(encarregados de decodificarem as cores) e os bastonetes (que reconhecem a intensidade da

luz que chega ao olho). Não é do ponto de vista fisiológico, mas psicológico que a reação

humana à luz desempenha maior interesse neste estudo. Com a claridade é produzida a

sombra, e essa alternância entre luz e sombra, claro e escuro, é um movimento que tem

concebido percepções geradoras de sentimentos de medo, pavor, insegurança, esperança,

alegria no imaginário humano.

Nas  imagens  a  seguir,  a  luz,  elemento  positivo,  que  resgata  sensações  de

conforto e segurança, vem de fora, onde é o lugar da insegurança. Dentro (proteção +), Fora

(insegurança -). Assim como perto (+) e longe (-). Dentro, onde deveria existir certeza de

segurança, instalou-se a desordem, a doença,  cuja esperança de recuperação, neste caso,

vem de fora, de um tratamento para a cura, de uma crença   em algo superior e divino,

manifestado  sempre  pela  presença  da  luz.  Os pacientes  encontram-se  na  penumbra,  no

limite  entre  a vida e a morte,  nada ainda é claro,  resolvido, não há segurança de cura,

portanto,  são  espectros,  sombras  de  si  mesmos,  como  a  lembrar  o  corpo  da  possível
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ausência.  Nestas  imagens  abaixo,  onde os  pacientes  estão  contraluz,  o  dentro  é  o local

seguro, e o lado de fora, embora iluminado parece ser o inseguro. Neste caso, acontece

aquilo que a inversão dos opostos, proposto por Bystrina para equilibrar os eixos e diminuir

a assimetria.

As duas primeiras fotos são de  Paolo Pellegrin (Mali). A útlima de  Steve McCurry (Vietnã).

A fotografia abaixo, de Paolo Pellegrin em Mali, revela o contraste de luz e

sombra, onde a luz foca na parte superior esquerda do paciente Kassi e sua mãe, de onde

surge a mão de uma pessoa vestida de branco, que pode ser uma enfermeira ou médico.

Novamente, a salvação, representada pelo tratamento, na figura da pessoa vestida de branco

mostra a atuação dessas forças de sentido. O recorte exatamente para esconder o rosto de

quem está tocando o menino, dá ênfase para a ação da mão sobre a cabeça da criança. 
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Outro  exemplo  de  sentido  produzido  pela  junção  da  luz  e  da  sombra,  na

fotografia de Alex Majoli (Rússia), com um paciente que não respondeu bem ao tratamento

e morreu. Neste caso, a luz é mais focada, fazendo um intenso contraste com a penumbra.

Ela desce em forma de feixe até a parte superior do paciente, vai ficando menos intensa na

direção dos pés. A sensação de solidão e fim é bem marcante nessa foto, o corpo estendido

na posição horizontal,  postura que rege o corpo doente e morto, colocado diante de um

espaço  vazio.  A  morte  é  definida  pela  posição  do  paciente,  esquecido  num  canto  do

hospital, tendo como única presença, uma luz que vem do alto, como a representar a crença

de que o espírito foi para outro espaço e dimensão, a ser definido pela crença de que existe

vida após a morte.

Foto de Paolo Pellegrin (Mali).

Foto grafia, de Alex Majoli  (Rússia),
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Nas  três  fotografias  de  Giles  Peress

(Ruanda),  o  despertencimento  que

ressoa  das  imagens  é  acentuado  pela

distância  que  o  paciente  é  colocado

diante  de  algum ponto de partida.  Na

primeira  foto,  o  distanciamento  é  do

grupo.  Perto  e  longe  são  elementos

geradores  de  sentido,  a  partir  das

experiências pré-predicativas (PROSS).

Perto,  significa  proteção,  amparo  e

“pertencimento”.  Há  nesse  elemento

uma  proximidade  afetiva  entre  um  e

outro,  pois  sugere  aconchego.  Longe,

indica despertencimento e relações frias

e desconexas,  algo  motivado  por  uma

desordem  (doença).  Mesmo  que

aparente,  o  distanciamento  mostrado

nas fotos ora é de um ponto de partida,

ora da lente da câmera.  A perspectiva

nas imagens e a presença de elementos

isolados,  em  pontos  distantes,

contribuem para essa leitura.

No  caso  de  uma  doença,  a  morte  começa  a  dar  sinais  quando  a  pessoa  se

percebe como um corpo mortal, sujeito à ausência de si mesmo, seja pelas dores que sente

ou pela ideia de que a única certeza da vida é a morte. A doença está sempre a nos lembrar

daquilo  que  nunca  venceremos.  Com isso,  os  gestos  e  expressões  passam a  indicar  o

padecimento dos órgãos vitais. Os gestos feitos com as mãos, a tocar partes do corpo são

sinais comuns em quem sofre de alguma enfermidade; assim como o olhar distante, vago e

sem brilho, como pode ser observados nas fotografias a seguir. Outro detalhe, a câmera se

posiciona para captar ângulos e planos que produzem imagens repletas de sentido.  Como

situações em que o paciente é fotografado na posição inferior, de cima para baixo.
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Nas  três  fotografias  a  seguir  a

composição das cenas faz um jogo

de  mostrar  e  esconder  com

diferentes  tonalidades  do  uso  da

luz  e  da  sombra.  Na  primeira,  a

cena mostra pares de sapatos, sem

donos.  No  canto  direito,  um

fragmento  de  corpo,  ao  lado  da

criança,  que  também  tem  uma

parte  do  braço  “escondida”  pela

moldura da fotografia. Na próxima

foto, um close de cima para baixo,

da cabeça de um menino, esconde

praticamente seu rosto e corpo, no

entanto  mostra  uma  preocupação

devido o posicionamento  da mão

dispostas sobre a cabeça.  A cena

seguinte, com uma penumbra mais

intensa,  pouco  se  nota  no  canto

esquerdo,  as  mãos  do médico.  O

detalhe da manga, na cor branca, é

o indicativo de que o paciente está

em  consulta.  A  luz,  que  foca  o

paciente realça seu gesto e direciona o olhar do espectador para o ato que une mão e face,

ponto central da expressão que parece simbolizar um desalento.

As  percepções  motivadas  pela  atuação  da  luz  e  da  penumbra  convocam  o

sentido  da  morte,  da  morte  na  superfície  fotográfica.  As  imagens  expõem  um

despertencimento do indivíduo para com o ambiente e a própria vida, que parece não lhe

caber como antes. São imagens feitas de amor e de morte, como os antigos faziam para

lembrar seus mortos. Outro sentido da morte está ligado à morte do corpo, cuja experiência

é individual e solitária 10.   

10 LEAO, Claudia.  As fotografias são táteis, mas as imagens estão suspensas. Revista  de Comunicação,  Cultura e
Mídia. GREBH. Este trabalho é parte da dissertação "Imagens Suspensas: a (re) constituição comunicacional da solidão e
das lembranças de mulheres idosas esquecidas nos asilos" defendida em abril de 2003. PUC/SP.   
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A assimetria do escuro em relação à luz (claro), presente em diversos discursos

é reforçada pela experiência ontogenética do escuro que a criança tem nos primeiros anos

de vida, no momento em que se manifestam sentimentos de segurança e proteção, mediante

a presença da luz. A criança chora em um quarto escuro, ao escutar o choro, os pais vão ao

encontro do filho e  acendem a luz do quarto.  A relação do escuro (negativo,  ausência,

desproteção) e claro (positivo, presença, proteção), acompanha a vida da criança por anos,

sob a forma de um símbolo. 

Segundo Baitello,  o  significado assimétrico  do claro  e  escuro,  presentes  em

muitos  espaços  e  discursos  variados  da  cultura  ocidental,  fica  evidente  quando  se

materializa nas cores extremas do sistema cromático: o branco e o preto. O preto é a cor do

luto no Ocidente é símbolo de fecundidade no Egito Antigo e na África do Norte, porque é

a cor da terra fértil (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1990, p. 741). 

Assim como esses  elementos  assimétricos,  outros  estão  presentes  e  atuantes

nessa fase de desenvolvimento biológico e social,  como perto-longe,  alto-baixo, dentro-

fora. Sua força de atuação contribui para a polarização, primeiro como uma experiência do

próprio corpo com o ambiente, mais tarde presente nos objetos culturais que o homem cria

e dá sentido.  Desse modo,  a  presença  desses  elementos  ontogenéticos  em algum texto,

resgata  sensações  primárias  de  acordo  com  os  símbolos  impregnados  naquele  objeto.

Funcionam  como  elementos  significativos  e  transmitem  informações  familiares  e

reconhecidas pelos sentidos, e podem ser utilizados intencionalmente ou não pelo homem.

Nas imagens de Access to life, a sombra não abandonou o corpo, mas indica sua

existência por meio do duplo, projetado pelo reflexo do espelho ou do contraste claro e

escuro que incide sobre o corpo e cria a sombra. 

Reflexo no espelho, Pellegrin (Mali)
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Algumas fotos retratam bem o limite entre vida e morte de acordo com os mitos

e símbolos discorridos até aqui, que suscitam sensações e resgatam sentidos arcaicos que

correspondem à ideia da morte. Como na imagem de Giles Peress (Ruanda) onde a sombra

gigantesca se projeta do corpo e desce inclinada na parede, para baixo, criando um duplo

semelhante ao corpo, mas de tamanho desproporcional. Ao fundo, a luz da janela é como

uma tela onde a sombra se manifesta. À frente, o corpo estático, mãos juntas, olhar saindo

do enquadramento da fotografia, olha para fora da moldura.

Considerações finais

A partir de um olhar específico sobre as fotografias de Access to life, considera-

se que o que a imagem pretende mostrar é justamente aquilo que ela esconde; que a sombra

é tão reveladora quanto a luz,  ou seja, as áreas iluminadas só fazem sentido diante das

sombras  que  as  delimitam  e  que,  nesta  delimitação  luz-sombra  se  dá  um processo  de

seleção  e  edição  do que  é  fotografado.  Ao observar  a  atuação  da  luz  e  da  sombra  na

construção de sentido da mensagem fotográfica, pode-se compreender que as intenções de

determinados elementos na fotografia ajudam a observar melhor a influência das estratégias

discursivas do texto visual  e  a forma como promovem a sensibilização e a  imersão do

espectador nas imagens.

É imperioso ressaltar que a edição da fotografia e sua produção de sentido é

fruto da própria estrutura da imagem e não simplesmente de técnicas de composição. Entre

os padrões compositivos da imagem nota-se que o contraste luz e sombra é uma poderosa

ferramenta  de  expressão  e  uma  maneira  de  intensificar  o  sentido  do  que  está  sendo

Giles Peress (Ruanda) – Sombra projetada 
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comunicado no jogo de mostrar e esconder. O contraste representa uma força de oposição,

que quebra a monotonia, estimulando o contato visual com a imagem. Outro recurso que

chama a atenção é o uso de close e o recorte de partes do corpo, carregadas de significado

como olhos, mãos e pés.

As imagens de Access to life apresentam binaridades nos planos de conteúdo e

de expressão. A morte, o pólo negativo extremo, e a vida, pólo positivo e razão pela qual o

homem criou e continua a produzir objetos culturais,  é de onde se originaram as outras

oposições como saúde e doença.  O próprio tema das fotorreportagens,  a Aids, aponta a

existência de um fio condutor tenso entre vida e morte,  por meio da estratégia de luz e

sombra,  do  duplo  e  do  reflexo.  Esses  elementos  estratégicos  direcionam  o  olhar  do

espectador e o coloca em contato com sensações familiares de conforto e desconforto por

meio da utilização de eixos simbólicos, cujos conteúdos são comuns para o homem desde

seu nascimento, como descritos nesse estudo. As fotografias desse ensaio dialogam o tempo

todo com o medo existencial humano, que se manifesta na superfície da imagem por meio

de  diversos  elementos  escolhidos  estrategicamente  para  compor  o  discurso  fotográfico,

como no contraste (luz e sombra) carregado de dramaticidade. 

O outro lado da sombra, a luz, representa a coexistência entre vida e morte. Em

algumas  fotografias,  a  luz  vence  a  sombra,  mas  em  outras,  a  sombra  é  acentuada,

prenunciando a  morte,  por  meio  da  penumbra,  e  de  tudo que a  morte  traz:  o  medo,  o

desconhecido, o mistério. Neste momento, incide sobre a imagem moribunda o elemento

sedutor trazido pelo mistério que está oculto - por não se saber como nem quando será a

passagem da  vida  para  a  morte,  a  imagem sutilmente  revela  uma  aparência  obscura  e

invisível, mas que se deixa notar pelos sentidos humanos mais arcaicos e profundos. 

É na observação do contraste que se percebe o quanto as técnicas visuais são

ordenadas  por  polaridades.  Bystrina  coloca  a  imagem no universo simbólico  e  cultural

(segunda realidade). Isso implica que tudo se constrói em função de um oposto, oposições

binárias  que  dominam intensamente  o  pensamento  humano  e  está  presente  nos  objetos

culturais que o homem cria e dá significado.
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