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Resumo 

 

Este trabalho tem o objetivo de verificar se existe diferença entre o olhar 

feminino e o masculino em fotografias de guerra que representam mulheres. Para 

delimitação do corpus, a fotógrafa escolhida para a análise foi Gerda Taro, cujas 

fotografias tomadas por ela durante a Guerra Civil Espanhola serão comparadas 

com as de Robert Capa. Para tanto, a metodologia utilizada foi a “Análise 

Iconográfica e Interpretação Iconológica” proposta por Boris Kossoy. 

Considerando o referencial teórico e a análise final, conclui-se que Gerda Taro 

apresenta um olhar diferente para com a mulher, pois a representa de forma mais 

ativa e com mais igualdade de gênero, em comparação com as fotografias de 

Robert Capa. 

 

 

Palavras-chave: Comunicação visual. Fotografia de guerra. Gerda Taro. Olhar 

feminino. Mulher.  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

 Quando se trata de guerra e fotojornalismo de guerra é comum pensarmos 

somente em figuras masculinas e dispensarmos às mulheres apenas o papel de 

coadjuvante nesse cenário. Este artigo surgiu a partir de um questionamento sobre a 

pouca presença das mulheres no fotojornalismo, especialmente no fotojornalismo de 

guerra.  

Parte dessa pouca presença se dá pelo pouco incentivo que elas recebiam 

antigamente, para seguir a carreira, pois “muitos obstáculos se colocaram no caminho 

de quem quis fazer jornalismo no feminino. Muitas mulheres tiveram de esconder-se 
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atrás de pseudónimos. Outras tiveram de esperar muito tempo para que a profissão as 

recebesse” (SILVEIRINHA, 2012, p. 178). No entanto, àquelas que se consolidaram 

como fotógrafas são pouco lembradas, como é o caso de Gerda Taro – objeto de análise 

deste artigo, que, na maioria das vezes, é ofuscada pela figura do namorado Robert 

Capa e citada apenas em biografias da vida dele, como sua companheira (OLMEDA, 

2007, p. 11).  

Segundo Silveirinha (2012, p. 178), a importância das mulheres no 

fotojornalismo é pouco discutida, pois “o lugar e a importância que as mulheres tiveram 

na história do jornalismo continua muito invisível e, sobretudo, pouco problematizado a 

partir do próprio estudo do jornalismo”.  

Dessa forma, o objetivo deste artigo é ressaltar a importância de Taro nas 

fotografias de guerra e verificar se o olhar feminino tem diferença em relação ao 

masculino nas fotografias de guerra que retratam mulheres. Para tanto, serão 

comparadas imagens registradas por Gerda Taro e Robert Capa durante a Guerra Civil 

Espanhola – a qual ambos fizeram grande parte da cobertura fotográfica (CARVALHO; 

RAMÍREZ, 2009, p. 109).  

Para delimitação do corpus, foram escolhidas seis fotografias do período da 

Guerra Civil Espanhola, que representam mulheres em diferentes contextos, sendo três 

de autoria de Taro e três de Capa. Para a escolha das imagens, houve a preocupação de 

selecionar registros que retratavam o mesmo momento, mas a autora teve dificuldade 

em encontrar três registros de cada um, sobre exatamente o mesmo enquadramento, 

então, foi necessário selecionar também imagens do mesmo episódio, mas de outro 

campo de visão. Acredita-se que isso será entendido de forma mais clara quando as 

imagens forem visualizadas, no capítulo “Análise: resultados e discussão”.  

Para a realização da análise, a metodologia escolhida foi a “Análise Iconográfica 

e Interpretação Iconológica” proposta por Boris Kossoy no livro Fotografia & História, 

pois o autor (2014, p. 43) acredita que o registro fotográfico também captura a ideologia 

do fotógrafo e valoriza o contexto histórico em que a imagem está inserida 

(caracterizado por um determinado contexto econômico, social, político e cultural) – o 

que vai de encontro com a proposta deste artigo.  

Vale ressaltar que, no primeiro capítulo será apresentado um breve histórico da 

vida de Taro, depois, para a contextualização, haverá um capítulo sobre as dificuldades 
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das mulheres no fotojornalismo, para, em seguida, ser apresentada a metodologia 

aplicada e a análise das imagens.  

 

2 GERDA TARO: DA MULHER À FOTÓGRAFA DE GUERRA 

  

Em 1º de agosto de 1914, Taro completava quatro anos de idade no mesmo dia 

em que a Primeira Guerra Mundial estava sendo declarada. Olmeda (2007, p. 19), 

comenta sobre essa coincidência em seu livro sobre a fotógrafa. O autor (2007) também 

lembra que mesmo Taro sendo a primeira fotógrafa mulher que morreu na guerra, é 

pouco lembrada: 

 

Pouco ou nada se sabe sobre ela. Gerda foi considerada a primeira fotógrafa 

mulher que morreu em frente de combate, mas seu nome aparece apenas nas 

biografias de Robert Capa como a bela jovem que ele namorou (OLMEDA, 

2007, p. 11, tradução nossa).  

 

Sendo assim, por meio deste capítulo pretende-se fazer uma breve retomada da 

trajetória de vida e de luta da fotógrafa.  Gerda Taro é pseudônimo de Gerta Pohorylle. 

Ela nasceu em 1º de agosto de 1910, na Alemanha, na região de Stuffgart, em uma 

família de judeus poloneses (OLMEDA, 2007, p. 19). Ela é de origem burquesa e gozou 

de uma educação nobre. No entanto, ainda jovem, começou a participar de movimentos 

comunistas e antinazistas, o que acarretou sua prisão em 1933 – por distribuir panfletos 

(OLMEDA, 2007).  

Logo após conquistar sua liberdade, com o antissemitismo se proliferando pelo 

país, Taro foi embora para Paris, que de acordo com Olmeda (2007), era a capital dos 

exilados. Na capital francesa, Taro conheceu o fotógrafo húngaro Endre Friedmann – 

mais conhecido como Robert Capa, que também estava fugindo da ameaça do regime 

nazista. Ambos se apaixonaram e se tornaram parceiros profissionais (CARVALHO; 

RAMÍREZ, 2009, p. 103).  

De acordo com Carvalho e Ramírez (2009, p. 109), em 1935, Taro ajudou Endre 

Fridmann a criar um nome que fosse “de fácil pronúncia e soletração, mas difícil de ser 

esquecido”. Acabar com a imagem de “refugiados” foi à maneira que encontraram para 

conseguir mais trabalhos. Há diversas explicações a respeito da origem do nome 

“Robert Capa”, no entanto a mais aceita e difundida é a que o próprio Endre Friedmann 

teria confirmado em entrevista:  
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Ele mesmo declarou que o sobrenome „Capa‟ aludia ao internacionalmente 

famoso diretor de cinema Frank Capra, ganhador de Oscar como melhor 

diretor em 1934 por It Happened One Night. “Robert” faria alusão ao ator, 

também do cinema norte-americano, Robert Taylor, e lhe seria útil quando na 

Espanha, onde seu nome seria simplesmente traduzido como “Roberto”. Sua 

imagem passou a mostrá- lo como um norte-americano garboso, munido de 

um aspecto em consonância com a nova personagem: de corte de cabelo 

curto “American style”, gabardina (ou sobretudo para chuva) e geralmente 

vestido de chapéu de feltro. Foi notável a projeção que o nome e a imagem 

trouxeram a esse criador de imagens: suas fotografias passaram a ser 

vendidas por um valor três vezes maior do que os valores padrões para o 

período (CARVALHO; RAMÍREZ, 2009, p. 109).  

 

Isso comprova a forte influência de Taro na vida do icônico fotógrafo do século 

XX, que ganhou um novo nome e também, uma nova imagem, pois mudou sua 

aparência, o que foi positivo profissionalmente, afinal: “Gerda Taro fazia com que, ao 

mesmo tempo, as publicações francesas acreditassem que Robert Capa era um rico e 

ocupado norte-americano, assim como os norte-americanos eram levados a acreditar 

que Capa era um reconhecido fotógrafo francês” (CARVALHO; RAMÍREZ, 2009, p. 

109).  

Taro também criou um novo nome. De acordo com Carvalho e Ramírez (2009, 

p. 110), seu sobrenome foi inspirado num pintor japonês chamado Taro Okamoro, que 

vivia na França. No entanto, é interessante pensar na referência à atriz hollywoodiana 

Greta Garbo:  

 

Meu nome é Taro. Gerda Taro. Gerta Pohorylle também adota uma nova 

identidade. Não é um jogo inocente. Em que ou quem inspira “Gerda Taro”? 

A pronúncia do nome completo soa muito parecida com “Greta Garbo”. As 

mesmas sílabas, as mesmas vogais, a mesma musicalidade (OLMEDA, 2007, 

p. 94, tradução nossa).  

 

 Assim, de acordo com Arroyo (2015, p. 15), Taro começou sua carreira no 

fotojornalismo com Capa, uma semana após o início da Guerra Civil Espanhola, 

conflito que teve a duração de três anos (1936 – 1939). Ao longo da Guerra, Taro, Capa 

e David Seymour – mais conhecido como “Chim”, amigo do casal e companheiro 

profissional, fizeram grande parte da cobertura fotográfica do combate, em que, na 

condição de emigrantes judeus, se posicionaram claramente de modo antifascista 

(CARVALHO; RAMÍREZ, 2009, p. 109).  Mas, de acordo com Arroyo (2015, p. 17), o 

trabalho de Taro foi capaz de combinar junto à luta política, outro propósito: a 

representação da mulher de forma mais ativa.  
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No entanto, a fotógrafa perdeu sua vida atropelada acidentalmente por um 

tanque de guerra, na Batalha de Brunete em 25 de setembro de 1937 - apenas após um 

ano do início da Guerra Civil Espanhola (TENOIRA, 2013, p. 39).  

 Acredita-se que por meio deste capítulo, foi possível ter uma breve ideia da 

importância de Taro para o fotojornalismo e conhecer um pouco sobre sua trajetória de 

vida. O próximo capítulo pretende salientar as dificuldades que as mulheres jornalistas e 

fotojornalistas enfrentavam antigamente, para compreender o cenário em que Taro 

inseriu-se no século XX.  

 

3 FOTOGRAFIAS DE GUERRA E MULHERES  

 

 Vivemos em uma sociedade patriarcal, na qual as mulheres são vistas como “o 

segundo sexo” – como é intitulada a famosa obra de dois volumes, em que Simone de 

Bouvoir (2016) explica sob diversas perspectivas como as mulheres sempre estiveram 

em segundo plano, inclusive em relação às carreiras profissionais - a elas sempre foi 

dispendido pouco ou nenhum incentivo para isso ao longo da história da humanidade.  

  No jornalismo, assim como na maioria das profissões, as mulheres também 

eram minoria e foram conquistando o seu espaço, com dificuldade, a partir do século 

XX, nesse sentido: “o jornalismo como um certo tipo de discurso que se viria afirmar 

institucionalmente, poderia ser considerado uma “invenção masculina”, invenção essa, 

no entanto, que não seria capaz de impedir a entrada maciça das mulheres ao longo do 

século XX” (SILVERINHA, 2012, p. 179 ).  

 Até o século XX, a presença de mulheres na fotografia era esporádica e de 

acesso restrito apenas aquelas que pertenciam à burguesia, pois “os equipamentos eram 

caros e pesados, impondo uma dificuldade maior para a mulher em um mundo 

dominado pela força e pelo machismo” (RODRIGUES; SILVA, 2011, p. 365).  

 Todavia, de acordo com os autores (2011, p. 366), a chegada das máquinas 

compactas e mais leves, como Rolleiflex e Laica, alavancou a entrada das mulheres na 

fotografia, já que essas câmeras se adaptavam melhor ao corpo feminino.  

Como consequência, grandes nomes da fotografia feminina surgem 

produzindo imagens modernas e sensíveis. Algumas destas mulheres tinham 

em comum não só um desejo imenso em estar à frente dos acontecimentos, e 

por definição de capturá-los, mas bem como eram possuidoras de um espírito 

revolucionário traduzido por uma forte ligação com as ideologias emergentes 

(socialismo e nazismo) além, é claro, de uma constante busca de 
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independência em um mundo profundamente machista (RODRIGUES; 

SILVA, 2011, p. 366).  

Dessa forma, Taro e outras mulheres trouxeram o olhar feminino para um 

cenário onde apenas o masculino era evidenciado:  

Assim, a militante comunista Gerda Taro, a socialista Tina Medotti e a 

fotógrafa e cineasta do nazismo Leni Riefenstahl trazem para a fotografia o 

olhar da mulher, do feminino, para um mundo construído e dominado por 

homens, trazendo uma nova perspectiva para uma realidade anteriormente 

ocupada, capturada e fotografada somente por um olhar masculino. 

(RODRIGUES; SILVA, 2011, p. 366).  

O objetivo deste artigo é comparar o olhar feminino com o masculino, a fim de 

descobrir se de fato existe diferença entre eles. No entanto, agora, devemos imaginar: 

como era ser mulher e atuar como fotógrafa em zona de guerra? De acordo com Santos 

(2015, p. 254), mesmo no século XXI, ainda é perigoso: 

Não apenas pelo risco de morte por bombas e tiroteios, que é igual para 

todos, mas também pelas violências de gênero. No livro No Woman‟s Land: 

On The Frontlines with Female Reporters, Lara Logan, jornalista 

correspondente da CBS News, relata como foi estuprada na Praça Tahrir, no 

Cairo (Egito) enquanto fazia cobertura dos conflitos. Ela frisa o quão 

importante é seguir todos os protocolos e precauções de segurança quando 

em área de conflito, especialmente quando se é uma mulher (SANTOS, 2015, 

p. 254).  

  

 Assim, naquela época, além das dificuldades em relação ao pouco incentivo para 

seguir na carreia profissional, as mulheres precisavam de muita coragem, pois corriam 

ainda mais riscos do que os homens, riscos de sofrer violências de gênero. Todavia, 

depois de uma vida de luta, onde estão as memórias das fotógrafas de guerra? De acordo 

com Santos (2015, p. 261), a maior parte delas foi esquecida enquanto profissionais: 

Muitas são eclipsadas por seus parceiros, como é o caso de Gerda Taro, que 

quase sempre é lembrada em livros e filmes sobre ela como companheira de 

Robert Capa e não como uma fotógrafa corajosa. Ou então, são conhecidas 

apenas por sua beleza e estilo de vida, como ocorreu com Martha Gellhorn 

(que, como Taro, também é lembrada por ter sido companheira de Ernest 

Hemingway) (SANTOS, 2015, p. 261).   

 

 Pensando nisso, o objetivo deste artigo está em relembrar de Taro como 

fotógrafa e de sua importância para o fotojornalismo, além de verificar se existe 

diferença entre o olhar feminino e o masculino nas fotografias de guerra que 

representam mulheres. Para tanto, o próximo capítulo pretende apresentar a metodologia 
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“Análise Iconográfica e Interpretação Iconológica”, proposta por Boris Kossoy, que será 

aplicada na análise das imagens. 

 

4 METODOLOGIA: ANÁLISE ICONOGRÁFICA E INTEPRETAÇÃO 

ICONOLÓGICA  

 
 Considerando que este artigo pretende comparar fotografias de guerra 

registradas por Gerda Taro e Robert Capa, entende-se a relevância de optar por uma 

metodologia científica específica para fotografias, com ênfase em história. Segundo 

Kossoy: “assim como a palavra é a expressão de uma ideia, de um pensamento, a 

fotografia – embora se trate de uma imagem técnica produzida por meio de um sistema 

de representação visual – é também a expressão de um ponto de vista” (KOSSOY, 

2014, p. 54). Acredita-se que as fotografias de Taro e Capa sejam um meio de expressão 

do ponto de vista deles como fotógrafos e indivíduos, o que justifica a observação de 

Arroyo (2015, p. 17) dos tipos dominantes de mulheres apresentadas no trabalho Taro, 

que são em sua maioria são figuras ativas, o que contrapõe com o modelo padrão de 

representação feminina no cenário de guerra – geralmente retratadas em momentos de 

dor e sofrimento.  

Kossoy (2014, p.43) acredita que as fotografias representam um momento 

histórico específico “o processo que deu origem a uma representação fotográfica tem 

seu desenrolar em um momento histórico específico (caracterizado por um determinado 

contexto econômico, social, político e cultural)”, o que permite que a análise das 

fotografias selecionadas também considere esses fatores para compará-las, inclusive em 

relação ao momento histórico de Taro e de Capa e suas diferenças de gênero – o 

principal interesse deste artigo. 

De acordo com Kossoy (2014), o fotógrafo é uma espécie de filtro cultural da 

imagem, pois o registro fotográfico também captura a própria ideologia de seu autor. 

Dessa forma, é importante estar atento aos detalhes para fazer a análise:  

 

A eleição de um aspecto determinado - isto é, selecionado do real, com seu 

respectivo tratamento estético -, a preocupação da organização visual dos 

detalhes que compõe o assunto, bem como a exploração dos recursos 

oferecidos pela tecnologia: todos são fatores que influirão decisivamente no 

resultado final e configuram a atuação do fotógrafo como filtro cultural. O 

registro visual documenta, por outro lado, a própria atitude do fotógrafo 

diante da realidade; seu estado de espírito e sua ideologia acabam 

transparecendo em suas imagens, particularmente naquelas que realiza para si 

mesmo enquanto forma de expressão pessoal (KOSSOY, 2014, p. 46).  
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Por tanto, para analisar fotografias de maneira eficaz, Kossoy (2014, p. 109) 

propõe duas formas distintas de análise: a iconográfica e a iconológica. 

 

Assim, o autor (2014, p. 104) sugere três categorias para abranger os 

conteúdos das imagens, sendo a espacial, que se refere à geografia da foto, ou 

seja, o local. A cultural, que trata do contexto e particularidades do tema 

registrado e a presencial, referente ao registro fotográfico propriamente dito, 

ou seja, o que está gravado dentro dos limites da imagem.  

 

Para a análise iconográfica deve ser feita uma descrição detalhada do que se vê 

na imagem. Por outro lado, a análise iconológica busca o significado interior do 

conteúdo da fotografia, por meio da interpretação. “A comunicação não-verbal ilude e 

confunde. Deve-se, no entanto, perceber na imagem o que está nas entrelinhas, assim 

como o fazemos em relação aos textos” (KOSSOY, 2014, p. 130). Desse modo, o autor 

(2014) acredita que é possível entender o verdadeiro significado de uma fotografia. 

Sendo assim, o próximo capítulo pretende apresentar a análise das imagens 

selecionadas com base na metodologia apresentada.  

 

5 ANÁLISE: RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Para a análise, houve a preocupação de selecionar fotografias de Taro e Capa, 

que fossem dos mesmos momentos, para assim, observar a diferença entre o olhar dela e 

o dele. No entanto, é importante destacar que, a autora deste artigo, teve dificuldade em 

encontrar fotografias do mesmo enquadramento, por tanto, foram selecionadas aquelas 

imagens que eram datadas do mesmo mês e ano, que apresentavam ao menos uma 

figura feminina e demonstravam características estéticas, que faziam com que fossem 

reconhecidas como registros do mesmo contexto. Foram selecionadas as seis imagens a 

seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Republicanos, Barcelona – 

Espanha, datada de agosto de 1936. 

Fotografia de Gerda Taro. Fonte: Agência 

Magnum. 

Figura 2. Republicanos, Barcelona – Espanha, 

datada de agosto de 1936. Fotografia de Robert 

Capa. Fonte: Agência Magnum. 
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 Figura 1 foi registrada por Taro e a Figura 2 por Capa. Ambas retratam um casal 

miliciano republicano em agosto de 1936 – durante a Guerra Civil Espanhola. Nas duas 

imagens podemos observar os dois sentados, usando uniformes. O rapaz aparece 

segurando uma arma na mão esquerda. Em ambos os retratos, o casal aparece 

sorridente, inclinando seus corpos para trás e olhando um para o outro, com o sobre seus 

rostos.  

 Na Figura 1, registrada por Taro, podemos observar em segundo plano, a 

paisagem com árvores. A fotógrafa também escolheu um enquadramento mais aberto e, 

apesar de a fotografia ter sido tirada da diagonal esquerda, está com um ângulo mais 

reto do que a registrada por Capa, assim podemos observar os dois republicanos quase 

de maneira igual, ou seja, na mesma altura.  

 Já a Figura 2, de autoria de Capa, tem um enquadramento mais fechado, o que 

permite que se observe as expressões do casal de forma mais clara. Como plano de 

fundo, é possível ver apenas um pedaço das pernas de um homem andando. O ângulo 

escolhido por Capa, é mais voltado para a esquerda e é tirado com o homem em 

primeiro plano, com ele e a arma de forma mais aproximada do que na fotografia de 

Taro. Além disso, em relação à iluminação, Capa captura melhor a presença do sol 

sobre o casal - o retrato de Taro é um pouco mais escuro.  

 Em relação à análise iconológica, podemos observar que a imagem de Taro 

sendo aberta, demonstra mais o contexto da situação e coloca o homem e a mulher em 

condição de igualdade. Na de Capa, em virtude do ângulo escolhido, o homem em 

relação a mulher, aparece de cima para baixo, o que demonstra uma relação 

“superioridade” masculina e fragilidade feminina – algo comum na época, 

especialmente no contexto de guerra.  

 A relação de superioridade do homem para com a mulher, tendo sido feita no 

registro de Capa (um homem), e o de Taro (uma mulher), tendo abordado o casal com 

mais igualdade, demonstra que, mesmo de forma inconsciente, o olhar masculino e 

feminino nesse contexto foi diferente, ou seja, a representação de um casal no cenário 

de guerra, foi feito por uma mulher com mais igualdade entre eles e abordou o contexto 

de maneira mais ampla. No entanto, demonstrou menos técnica em relação à 

iluminação.  
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As figuras 3 e 4 são de agosto de 1936 e registram um treinamento feminino de 

soldados republicanos na Espanha. Como é possível observar, não são fotografias de 

momentos iguais, no entanto, por se tratar do mesmo treinamento e, ambas serem 

representações de mulheres, acredita-se que sejam imagens relevantes para análise.  

 A Figura 3 é de autoria de Taro. Nela é possível observar em primeiro plano, 

uma mulher de perfil, ajoelhada – com uma perna na frente da outra e, inclinada para 

frente, mirando para disparar um tiro. Ela usa um uniforme escuro com calças e mangas 

compridas e sapatos de salto-alto. Na mão direita, segura o revólver. Pela expressão, a 

mulher parece determinada e demonstra saber o que está fazendo. Em segundo plano, é 

possível observar o céu nublado, repleto de nuvens e o chão de areia, pois o treinamento 

está sendo feito na praia. No fundo, também possível ver uma espécie de farol, que 

parece bem pequeno em comparação a mulher, que está em primeiro plano.  

 Para a interpretação iconológica, podemos perceber que Taro provavelmente 

colocou a personagem de perfil, para mostrar a silhueta da mulher. Além disso, os 

elementos mais destacados da fotografia são os sapatos de salto-alto e o revólver, o que 

faz um contraste entre uma peça tipicamente feminina e outra, tradicionalmente 

masculina, o que demonstra que uma mulher também sabe usar uma arma. Assim como 

afirma Arroyo (2015, p. 19), essa fotografia representa a versão feminina da luta 

antifascista – algo que mostra bem a ideologia de Taro, que pode ser observada em seu 

Figura 4. Treinamento feminino de soldados 

republicanos na praia. Espanha, datada de 

agosto de 1936. Fotografia de Robert Capa. 

Fonte: Agência Magnum. 

Figura 3. Treinamento feminino de soldados 

republicanos na praia.  Espanha, datada de 

agosto de 1936. Fotografia de Gerda Taro. 

Fonte: Agência Magnum. 
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histórico de vida.  Podemos entender que, o foco de Taro era político, mas que, sendo 

algo intencional ou não, uma imagem como essa também contribui para o 

empoderamento feminino e uma visão ativa da mulher no cenário de guerra – algo raro 

de ser encontrado nesse contexto.  

 A Figura 4 é de autoria de Robert Capa. Na imagem é possível observar em 

primeiro plano, duas mulheres em pé, viradas de frente para a câmera, uma atirando e a 

outra observando ou auxiliando. A mulher do lado esquerdo usa uniforme escuro com 

calças e mangas compridas e sapatos de salto-alto. A do lado direito, também veste 

uniforme e segura uma grande arma nas mãos. Ela aparece mirando rumo ao horizonte e 

a companhia da outra mulher observando demonstra que elas estão aprendendo a atirar, 

ou, talvez uma esteja ensinando. Em segundo plano, ver-se o chão de areia e no fundo, 

algumas folhagens.  

 Em relação à interpretação iconológica, podemos perceber que Capa quis retratar 

de forma fiel o treinamento feminino que estava acontecendo, colocando as mulheres 

em condição de quem estava aprendendo. 

 Comparando as duas fotografias, podemos perceber que a de Capa é uma 

imagem espontânea do que estava acontecendo e que a de Taro, parece uma “foto 

posada”, o que demonstra que para Capa era um momento comum, em que ele estava 

registrando um treinamento feminino durante a guerra, já para Taro, era um momento 

em que ela podia representar a mulher de maneira mais forte, por isso provavelmente 

valorizou pontos femininos e expressões de determinação, o que fez da imagem uma 

representação de luta feminina.  

 Sendo assim, entendemos que, para Capa foi apenas mais um registro histórico 

de um treinamento que estava acontecendo, o que obviamente não é ruim, mas que 

demonstra a atenção do olhar feminino de maneira especial para a mulher em cenário de 

guerra. 

 

                    

Figura 5. Refugiados de Málaga. Espanha, 

datada de fevereiro de 1937. Fotografia de 

Gerda Taro. Fonte: Agência Magnum. 

Figura 6. Refugiados de Málaga. 

Espanha, datada de fevereiro de 1937. 

Fotografia de Robert Capa. 

Fonte: Agência Magnum. 
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As figuras 5 e 6 são registros de fevereiro de 1937 e representam refugiados em 

Málaga – Espanha.  

 A Figura 5 é de autoria de Taro e nela é possível observar oito pessoas. A que 

mais chama atenção é uma mulher idosa que está em pé e tem sua imagem quase 

centralizada na fotografia. Ela aparece com o rosto apoiado na mão esquerda e um 

semblante de preocupação. Ao lado direito da mulher, ver-se uma menina pequena em 

pé, se apoiando na mulher, com a mão direita na boca e também, com expressão de 

preocupação, assim como todas as outras pessoas que aparecem nessa imagem. Na 

frente das duas, é possível observar mais duas crianças pequenas sentadas em um 

colchão dobrado no chão - uma menina dando apoio a um menino ainda menor do que 

ela.  

 Do lado esquerdo da mulher idosa, ver-se um homem idoso sentado no chão e 

apoiado no mesmo colchão que está dobrado no chão. Ele usa uma boina na cabeça e 

em baixo da boina é possível ver um curativo – algo que remete a um ferimento.  

 Do outro lado da fotografia, ao lado direito da menina que está em pé, observa-

se uma mulher sentada no chão e apoiada na parede, com o rosto magro e expressão de 

preocupação e tristeza. Por fim, logo em primeiro plano, mas de forma menos evidente, 

é possível visualizar um menino encarando a câmara e apenas um pedaço de outra 

mulher ao lado dele. A fotografia é um registro de vários refugiados juntos, todos com 

as mesmas expressões de tristeza e preocupação, com roupas vestes simples, indicando 

uma situação de tristeza e desespero.  

 A Figura 6 foi feita por Capa. Nela, o fotógrafo capturou a mesma mulher idosa 

e a menina que, nela está encostada, só em que um ângulo mais aproximado de forma 

mais fechada. A imagem foi registrada a partir do lado esquerdo da mulher, e dessa vez, 

ela está com o rosto encostado na mão direita, sendo possível visualizar bem sua 

expressão de tristeza, confusão, desespero e preocupação. Também pode-se ver melhor 

o rosto e as rugas da mulher, além de seus cabelos brancos. A menina que está ao lado 

dela e aparece olhando para a câmera e segurando na mulher, demonstra medo e 

insegurança. Atrás da menina, é possível ver um pedaço da mulher que está ao seu lado 

na fotografia de Taro, o suficiente para observar um olhar triste.  
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 Interpretando e comparando as figuras 5 e 6, percebe-se que Taro optou por um 

plano mais aberto, como se quisesse mostrar outros personagens e não só a figura 

feminina em situação de sofrimento na guerra. Ela quis mostrar as crianças, o homem 

idoso e todos sofrendo de forma igual. Já Capa, quis dar mais atenção aos detalhes e 

escolheu capturar melhor a expressão da mulher idosa, registrando-a em um plano mais 

fechado junto com a menina que está ao seu lado.  

 Fazendo referência às duas primeiras imagens analisadas neste artigo (Figuras 1 

e 2) – que representavam o casal de milicianos, observa-se que novamente Taro optou 

por fazer o registro em plano aberto, enquanto Capa optou pelo fechado. Ela novamente 

optou por mostrar mais o contexto dos acontecimentos e ele, os detalhes.  

 No caso das figuras dos refugiados, podemos pensar que são fotografias muito 

comuns em cenário de guerra e um tipo de representação feminina bastante recorrente 

em situações de conflito – a mulher representada em situação de fragilidade, dor e 

sofrimento. Em virtude disso, é possível entender o desejo de Taro em mostrar o 

contexto da situação e não focar apenas em uma mulher, afinal, Taro na maioria das 

vezes demonstra interesse em representar as mulheres de forma mais ativa do que 

passiva. Capa por sua vez, sendo homem, não tem a vivência feminina e, assim, a 

experiência de ser inferiorizado em razão de seu gênero e por isso acredita-se que tenha 

optado por fazer uma fotografia em plano fechado e dar atenção aos detalhes do 

sofrimento de uma pessoa, no caso, uma mulher e uma menina.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

Primeiramente, é importante ressaltar a escassez de pesquisas brasileiras sobre 

mulheres no fotojornalismo de guerra e mesmo sobre a biografia de Gerda Taro. A 

maior parte dos estudos sobre a fotógrafa foram encontrados apenas na língua espanhola 

e, grande parte dos livros não podiam ser entregues ao Brasil, o que restringiu essa 

pesquisa a artigos recentes publicados na internet, sendo esses em sua maioria, também 

em espanhol. 

 Em termos de resultados, foi possível perceber que tanto Taro, quanto Capa 

apresentam fotografias de mulheres que fogem da constante representação de guerra, da 

mulher vítima, em situação de dor e sofrimento, pois muitos são os registros de 

mulheres em outros contextos. No entanto, em relação à diferença do olhar feminino e 

do masculino é difícil criar estereótipos de gênero, pois como afirma Sattari e Mousavi 
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(2013, p. 87-88) apud Santos (2015, p. 257), são vários os fatores envolvidos em uma 

fotografia: 

Uma série de fatores internos e externos e múltiplas reações estão envolvidas 

no processo de fazer uma foto, assim, reduzir o processo de fotografar para 

uma coisa, mesmo que seja um importante fator como o gênero, é uma 

redução. Vale a pena notar que deve ser dada atenção especial para a palavra 

“geralmente”, na hipótese, já que numerosos exemplos vêm à mente para 

rejeitar ou desafiar essa proposição (SATTARI; MOUSAVI, 2013, p. 87-88 

apud SANTOS, 2015, p. 257).  

 

 Com base nessa citação, entende-se que é complicado ter uma resposta exata 

sobre o assunto, mas o que podemos considerar em relação às fotografias analisadas, foi 

que os registros de Capa demonstram mais técnica, talvez por sua maior experiência, 

maior estímulo para seguir a carreira, mas essas são suposições.  

Nas fotografias de Taro, podemos observar uma preocupação em representar a 

mulher de forma mais ativa, uma figura feminina mais forte, além de procurar retratar a 

mulher em condição de igualdade com o homem. Acredita-se que de fato, Taro tinha um 

olhar especial para a mulher, diferente do de Capa, sendo isso intencional ou não.  

 De acordo com a biografia de Taro, podemos interpretar essas fotografias como 

uma manifestação política de sua ideologia antifascista, pois sua luta era política. 

Todavia, entende-se que, a atuação profissional de Taro como fotógrafa de guerra e sua 

determinação e coragem para seguir no fotojornalismo, junto com seus registros que 

representam a mulher de forma ativa e diferenciada, fazem dela uma importante figura 

para a emancipação da mulher e a fortificação da imagem da mulher durante a Guerra 

Civil Espanhola.  
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