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Resumo 

 

Este artigo se propõe a analisar fotografias que se utilizam de um recurso de 

composição que opõe dois elementos. Para isso, trazemos contribuições a respeito da 

percepção por parte da fenomenologia e sobre a imagem a partir dos estudos do 

imaginário, na intenção de ensaiar uma fenomenologia da fotografia. Tomada como 

resultado da percepção, a imagem aparece como vetor de análise para a formação do 

sentido em fotografia. Encaminhamos a discussão no sentido de diferenciar entre 

questões de forma e de função de elementos visuais, no que eles possam produzir em 

termos de imagem. 
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Vênus move seus cabelos. Como se um vento soprasse dentro do quadro, 

também suas vestes se movem à mercê da força da natureza. As pinceladas que a 

representam são estáticas, Botticelli só pôde tê-las feito no séc. XV, no entanto, até 

hoje, quando olhamos para o quadro, Vênus se move. Esta impressão do movimento é 

resultado do inteligente jogo de sombras e luzes projetado pelo pintor florentino. Num 

minucioso trabalho historiográfico para descobrir as referências que alimentaram o 

famoso quadro renascentista – que “ideias alheias” (WARBURG, 2015, p. 84) ele 

ilustrava – Warburg sugere que Botticelli adicionou a elas um toque a mais. O efeito 

esvoaçante, próprio da arte da Antiguidade, retorna à arte na época do Renascimento 

europeu por causa dele.  

A tese de Warburg é que Botticelli teria sido capaz de adicionar dinamismo à 

imagem estática da pintura devido ao desenvolvimento de uma técnica de reprodução 

que simula o movimento, técnica esta que foi baseada na observação do fenômeno 
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original, mas não sem a colaboração de uma imagem que se sobrepõe
3
 àquela do quadro 

(WARBURG, 2015). Em outras palavras, para atrelarmos o sentido do movimento a 

uma tela parada, além do contributo essencial do pintor, necessitamos, também, ter 

passado por uma experiência prévia de movimento – em suas palavras, de uma imagem.  

Vamos partir dessas duas proposições de Warburg para pensar a fotografia. Em 

primeiro lugar, consideraremos os recursos representativos disponíveis ao olhar e, num 

segundo momento, a necessidade de um conhecimento vivido sobre o tema. Para 

percorrer esse caminho, elaboramos uma proposta teórico-metodológica para a 

fotografia, que conjuga elementos estéticos e fenomenológicos.  

Um dos desafios do fotojornalista é trabalhar criativamente dentro de duas 

circunscrições: os princípios editorias e as possibilidades técnicas. Se algum 

acontecimento singular não acontece, o jornalista é instado a mobilizar uma poética em 

sua linguagem fotográfica. É perceptível que alguns recursos de composição aparecem 

com certa freqüência na imprensa. Nosso objetivo neste artigo é problematizar a 

repetição de um padrão formal na fotografia que serve de narrativa visual para contar 

histórias diferentes. Nossa discussão se debruça sobre algumas fotos cuja composição é 

similar àquela da famosa cena de Marc Riboud, em que uma mulher segura uma flor em 

frente a soldados armados. Para pensar esse fenômeno imagético, montamos um quadro 

analítico fenomenológico alinhado à teoria durandiana do imaginário – perspectiva que 

pode servir também para o estudo de narrativas visuais (BARROS, 2013, 2015, 2017). 

 

Percepção e movimento: um enlace fenomenológico 

 

Segundo Warburg (2015), a ação de dar movimento à imagem estática exige a 

experiência vivida e, assim, denuncia a participação de um “corpo-sujeito” 

(MATTHEWS, 2011). Frente a uma concepção empirista clássica que separa a mente 

dos objetos sobre os quais ela se debruça, a teoria fenomenológica da percepção postula 

a indivisibilidade entre o estímulo e a resposta. Nesta tradição, para atribuirmos sentido 

a algo – incluindo uma representação visual, tal como a pintura e a fotografia –, 

engajamos nosso corpo, do qual temos consciência a partir dos movimentos que 

indiciam uma intencionalidade (MERLEAU-PONTY, 2011).  

                                                 
3
 Warburg (2015), como se percebe por sua correção posterior à própria tese, estava incerto se essa 

projeção seria atividade consciente ou inconsciente. 
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Em fenomenologia, a relação que os „objetos‟ ou, melhor dizendo, fenômenos, 

travam com a nossa consciência não são relações causais. No momento em que nos 

preocupamos com a efetivação de um fenômeno em nossa consciência, ou seja, que nos 

preocupamos em pensar por que pensamos em algo, a resposta não virá em questionar o 

que este objeto faz para nos provocar esse pensamento (MATTHEWS, 2011). Isso 

significa dizer que os objetos da percepção são construídos (MERLEAU-PONTY, 

2011) e que eles nunca equivalem aos objetos do mundo concreto. Nesse sentido, a 

percepção performatizada pelo corpo-sujeito é sem dúvida uma espécie de interpretação 

(MERLEAU-PONTY, 2011).  

Se fosse caso de pensarmos numa relação de causalidade – como quer Dubois 

(2012) para o estudo da fotografia –, a percepção de um fenômeno precisaria 

necessariamente de uma confrontação com o universo das descrições objetivas, onde 

poderíamos checar ou não a efetividade da relação causa-consequência. Aí pensaríamos 

na fotografia como uma representação de algo. No entanto, para nós, a questão paira 

sobre como se dá a produção de sentido sobre algo que está representando visualmente. 

Nosso corpus não é a fotografia, mas sua percepção. Por isso é preciso enfatizar que 

“[...] a percepção não é uma representação mentalista” (NÓBREGA, 2008, p. 142) e, 

nesse sentido, o corpo é condição necessária para o acontecimento de uma imagem.  

Para Merleau-Ponty (2004), inspirado pela Gelstalt, a percepção nos dá acesso a 

um pacote de sentidos que, somente num momento posterior, podemos distinguir. Num 

primeiro momento, a percepção produz um vetor de força que é uma amálgama de 

efeitos sobre o corpo: visão, tato, paladar, entre outros que possamos nomear. Essa 

sensação sinestésica é o que podemos ver nesta passagem de Cézanne, citada por 

Merleau-Ponty. 

Balzac descreve em A pele de onagro uma “toalha branca como uma camada de 

neve recém-caída e sobre a qual elevaram-se simetricamente os pratos e talheres 

coroados de pãezinhos dourados”. “Em toda a minha juventude”, dizia Cézanne, 

“eu quis pintar isso, essa toalha de neve fresca... Agora eu sei que se deve 

querer pintar apenas: elevaram-se simetricamente os pratos e talheres, e: 

pãezinhos dourados. Se eu pintar „coroados‟, estou perdido, compreende? E se 

realmente equilibro e matizo meus pratos e talheres e meus pãezinhos como no 

modelo natural, esteja certo de que as coroas, a neve e tudo o mais estarão ali” 

(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 131, grifos do autor).  

O que Cézanne sublinha é que, em termos de imagem, nossa preocupação deve 

estar mais voltada para suas condições de existência do que a de seus adjetivos. Isto é, 

se quiséssemos evidenciar o mesmo efeito que se lhe causou a descrição de Balzac, não 
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é nos predicados que devemos procurar um recurso representativo, mas, sim, na relação 

entre os elementos materiais – qual seja, a simetria entre os pratos e talheres e a cor 

dourada dos pães. A sensação será desperta daí, desta combinação de elementos, não da 

representação fiel e isolada das suas partes – tal como os sentidos não são indiscerníveis 

quando estamos relatando uma percepção. Quando traz para o pensamento sobre a 

pintura considerações que são próprias da discussão fenomenológica, Merleau-Ponty 

(2004) abre o caminho para que pensemos nas características fenomenológicas de outra 

plataforma bidimensional de representação, a fotografia. Se a percepção requer um 

corpo engajado na matéria do mundo, nossa discussão torna-se obrigatoriamente 

preocupada com a noção de imagem.  

 

Imagem como problema da percepção 

 

Para seguirmos neste pensamento, primeiro é necessário diferenciar o conceito 

de imagem de outras elaborações em que a palavra necessita de um sufixo. Nessa 

concepção, imagem simbólica torna-se um pleonasmo (BARROS; DE CARLI; 

FANTINEL, 2016). Sempre que estivermos tratando de imagem, de agora em diante, 

estaremos nos referindo a essa noção que na teoria durandiana (DURAND, 1997, 1998) 

que descreve o fluxo energético que conecta as plataformas aos sensíveis, isto é, à 

substância que abre caminho para a possibilidade de expressão no atravessamento entre 

as formas simbólicas constituintes da máquina antropológica e o reino da imageria 

(mosaico de imagens técnicas). Este é um esquema habilmente representado pela árvore 

das imagens (BARROS; WUNENBURGER, 2015). 

Dizer que o mosaico de imagens técnicas se encontra em lugar oposto (numa 

divisão estritamente pedagógica do fenômeno) ao dos conteúdos e pulsões 

antropológicas (arquétipos do inconsciente coletivo, nas palavras de Jung) é atentar para 

uma declarada diferença entre o conceito de sistema imaginário (DURAND, 1997, 

1998) e o de museu imaginário (MALRAUX, 2000). Enquanto o museu é uma metáfora 

para falar sobre esse conjunto de visualidades que nos está acessível a partir da 

imaginação memorativa sem que visitemos o museu, o sistema imaginário descreve 

regras por sobre as quais as imagens se organizam.  

O peso do termo visualidade nesse sentido é importante para situarmos a 

diferença entre esses dois conceitos. Malraux (2000) alerta para a importância do papel 
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da fotografia no processo de constituição do museu imaginário dos indivíduos. É através 

dessa mídia que podemos visualizar, a quilômetros de distância dos museus, 

reproduções das pinturas lá expostas. No entanto, a fotografia oferece o que pode com 

sua mídia, ou seja, achata os volumes, prescinde de outras sensações para além da visão. 

A conhecida citação da As estruturas antropológicas do imaginário
4
 se refere, de modo 

menos literal que metafórico a esse arcabouço disponível à cognição humana, cuja 

primeira manifestação não é a representação, mas a imaginação. O museu imaginário de 

Malraux (2000), por sua vez, se refere somente ao já constituído em forma de 

expressão, à forma que já encarnou sua substância em uma plataforma específica. O 

fenômeno se tornou perceptível porque atravessou o caminho das potencialidades e 

chegou à manifestação, traduzindo-se em superfície midiática. Tratar sob esse aspecto 

as imagens requer enfocar somente em seu potencial perceptivo, isto é, o que ela 

provoca de efeito em nossos sentidos.  

É neste ponto que podemos perder o rigor heurístico (BARROS, 2015) que 

também requer a teoria do imaginário. Abordar o imaginário como viés teórico e não 

como tema de pesquisa sem rigor em termos de teoria e de metodologia pode 

desembocar num sensorialismo. Aspecto que Cassirer (2011) criticaria, ironizando um 

descompromisso com a perspectiva filosófica da fenomenologia: 

[...] as percepções originais [...] contêm as últimas certezas do conhecimento. 

Nessa esfera, não há mais lugar para a oposição entre verdade e engano. Uma 

impressão sensorial pode existir ou não existir, pode se dar ou não se dar, mas 

não pode ser “verdadeira” ou “falsa”. [...] Somente onde um conteúdo da 

consciência se coloca não apenas para si próprio, mas para um outro conteúdo, 

onde ele busca “representar” o conteúdo que não está imediatamente presente, é 

que surge aquela relação de reciprocidade entre as partes que compõem o todo 

da consciência, relação essa que em suas demais conseqüências mediatas pode 

levar a tomar erroneamente uma parte pela outra, a “confundir” uma com a 

outra. (CASSIRER, 2011, p. 12-13)  

Cassirer nos ajuda a perceber um interessante imbróglio metalingüístico. Se 

trabalharmos sem discernimento de compreensões entre o museu imaginário e o sistema 

imaginário, podemos vir a considerar que as incursões decorrentes dessa segunda 

perspectiva não passam de um impressionismo. Estaríamos, então, averiguando 

elementos para fora do campo da percepção. Nessa hipótese, a pergunta se dirigia a 

questões respondidas pela discussão da representação, por exemplo, se tal evento que 

                                                 
4
 “O imaginário – isto é, o conjunto de imagens e de relações de imagens que constitui o capital pensado 

do homo sapiens [...]” (DURAND, 1997, p. 18). 
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uma foto sugere aconteceu de fato ou não. Nesse sentido, estaríamos confrontando as 

impressões sensoriais saídas da plataforma visual da fotografia em face às informações 

sobre o acontecimento descritas por intermédio de outra consciência.  

Cassirer alerta que, em face à codificação proporcionada pelas palavras e por 

outras ferramentas representativas, as percepções seriam o lugar de um fenômeno 

original, acontecimento sem intermédio do código. Para ele, é através de um 

procedimento filosófico que podemos elaborar um pensamento sobre a “experiência 

particular imediata” (CASSIRER, 2011, p. 13), pois é tarefa da filosofia alcançar aquilo 

que a ciência refém da linguagem e do conceito não pode alcançar. Pensar a fotografia 

para além de suas possibilidades lingüísticas – ou seja, para além do que tange a sua 

possibilidade de enunciação – é preciso uma metodologia filosófica.  

Se, para Sartre (1996), a imprecisão da imagem era suficiente para 

descaracterizá-la como objeto digno para o escrutínio científico, Durand (1998) vai se 

aproveitar de algumas das ponderações apontadas por ele para valorizar o mesmo 

fenômeno e colocar a imaginação como base lógica para a construção do conhecimento. 

Tomar a imagem como antônimo do pensamento por conceitos
5
 é reiterar um “monismo 

da consciência”, fazendo a imaginação equivaler a uma “[...] percepção enfraquecida, à 

recordação da memória ou, ao contrário, à „consciência de‟ ” (DURAND, 1997, p. 27). 

No entanto, até mesmo a batalha iconoclasta, que pretende descreditar o efeito das 

imagens por sobre a consciência, se utiliza de princípios do próprio sistema imaginário.  

Para o autor da Fenomenologia da percepção, o mundo é reflexo das ideias e, 

para conhecer o mundo é preciso também conhecer as ideias que o criam (MERLEAU-

PONTY, 2011). Com isso, esta corrente da filosofia postula que primeiro vivemos no 

mundo com alguma ideia atuante sobre o seu funcionamento e, através da expressão, 

podemos descobrir quais são as ideias que nos orientam. Se através da expressão, 

descobrimos a ordem do mundo da qual já nos valemos, é possível nos questionarmos 

se há alguma ideia por baixo de toda a criação humana, da filosófica à fotográfica. 

Tomada como sistema organizador do pensamento (e não como sinônimo de 

coleção de imagens técnicas ou mentais), a noção de imaginário nos permite conceber 

uma organização básica do pensamento em termos de monismo, dicotomia e tricotomia, 

ou, ainda, como schèmes do um ou do múltiplo (BARROS; WUNENBURGER, 2015). 

Este monismo, portanto, do qual fala Durand, é a crença de que a mente é um lugar 

                                                 
5
 Para Deleuze e Guattari (2010), o objetivo do pensamento filosófico é a elaboração de conceitos. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

onde somente um dos modos de pensamento pode estar em atividade de cada vez, ou 

seja, que seria possível desenvolvermos uma “razão desembaraçada de crenças” 

(BARROS, 2014, p. 56). Está evidenciada a presença da antítese como ideia de fundo 

dessa problemática. Frente ao problema da imagem, temos como alternativa o conceito. 

A estratégia é superar essa contradição e dar espaço para a manifestação do um, o 

pensamento “puro”. Guiando essa atividade persecutória persiste a imagem do duplo 

opositor, onde não há espaço para a coexistência dos contrários, portanto, é necessário 

excluir um dos dois.  

 

Construção de uma proposta metodológica 

 

Parece-nos frutífero elaborar um quadro analítico que coadune elaborações da 

fenomenologia com as do imaginário antropológico, considerando também as 

contribuições dos estudos da fotografia. Se o fenômeno sobre o qual nos debruçamos é a 

formação de sentido em fotografia, precisamos atentar para suas características como 

fenômeno no que descreve o seu e o nosso corpo, isto é, o que gera a percepção. 

Significa que precisamos partir de características básicas do objeto, como sua 

bidimensionalidade, sua capacidade de representação etc.. ao mesmo tempo que a 

investigação sobre a percepção da fotografia não pode se restringir a uma descrição. No 

caso da fotografia, o maior risco é nos perdermos naquilo que ela tem de evidente no 

tocando aos nossos sentidos, qual seja, seu aspecto de visualidade. Não podemos 

confundir percepção com aquilo que é resultado da inflamação dos sentidos, como, por 

exemplo, a visão.  

A perspectiva vivida, a de nossa percepção, não é a perspectiva geométrica ou 

fotográfica [...] Dizer que um círculo visto obliquamente é visto como uma 

elipse é substituir a percepção efetiva pelo esquema daquilo que veríamos se 

fôssemos aparelhos fotográficos (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 129). 

Com ajuda da teoria do imaginário, relembramos que a imagem é resultado da 

imaginação. E se quisermos tomar a imagem acontecimento que se inscreve e depende 

de uma consciência do corpo e serve como base para a construção da expressão, quer 

queira, do raciocínio, podemos entendê-la como resultado de uma percepção. É a 

percepção aliada à imaginação que vão tornar possível o acontecimento da imagem 

como fenômeno perceptivo. Tal como nos diz Cézanne, a sensação de que os pratos 

estão coroados com pãezinhos não pode ser replicada. O que pode ser replicado é forma 
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de representação que provoca essa sensação. Ou seja, a imagem é este entre que, no 

meio do caminho entre plataforma e percepção, acontece. Durand relembra que 

[...] o objeto imaginado é dado imediatamente no que é, enquanto o saber 

perceptivo se forma lentamente por aproximações sucessivas. Só o cubo 

imaginado é que tem imediatamente seis faces (DURAND, 1997, p. 22-23). 

A imagem (e nas artes plásticas isso se torna evidente) pode ser entendida como 

ente que torna possível a expressão, tanto como no postulado de que a imagem precede 

o conceito e o sistema imaginário é base do raciocínio (BARROS; WUNENBURGER, 

2015). Na expressão, damos espaço para uma tradução possível dessa imagem, isto é, 

criamos uma plataforma através da qual a imagem pode despertar. É esta a nossa tímida, 

porém potente possibilidade técnica. Querer representar esta imagem é uma 

impossibilidade lógica. No entanto, a imagem não prescinde da representação, ela 

precisa de uma plataforma que a dispare. 

É importante ressaltar que a percepção concerne ao modo como os objetos são 

percebidos. Esta é uma operação da consciência diferente daquela descrita por Barthes 

para explicar o processo denotativo frente a uma fotografia. Segundo ele, o paradoxo da 

mensagem fotográfica se deve à “[...] coexistência de duas mensagens, uma sem código 

(seria o análogo fotográfico) e outra com código” (BARTHES, 1969, p. 304). O 

interesse em estudar a fotografia se daria na tentativa de decodificar o processo de 

conotação que se desenvolve a partir de uma mensagem denotada, “[...] a plenitude de 

sua analogia, numa palavra sua „objetividade‟ ” (BARTHES, 1969, p. 304). Nesse 

sentido, se estivéssemos preocupamos com uma decodificação do fenômeno a partir de 

uma matriz de pensamento semiológico, diríamos que, sem informações sobre a 

circunstância de tomada de uma foto, descreveríamos simplesmente os aspectos da 

distribuição de conteúdos dentro do espaço representado pela foto (DUBOIS, 2012), 

isto é, as bordas do quadro e um hipotético fora-de-campo. 

No entanto, nos termos em que nosso quadro analítico nos dirige, a percepção 

não se reduz ao espectro do visível empiricamente pelo olho, pelo contrário. A visão, 

nesse aspecto, aparece como sentido imbricado por uma intencionalidade da 

consciência. Quer dizer que jamais os sentidos estão desprovidos de uma forma de ver, 

de um engajamento do corpo-sujeito de uma intencionalidade da consciência
6
, que é o 

ser humano, em trazer à consciência algo que está do lado de fora. Dentro dessa 

                                                 
6
 Ideia expressa pela máxima de Husserl, “toda consciência é consciência de algo” (MERLEAU-

PONTYN, 2011, p. 15). 
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“sintaxe perceptiva” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 65), no momento em que essa 

passagem se realiza, isto é, aplicamos atenção sobre algo, a consciência se engajou num 

juízo e interpretou ao mesmo tempo que percebeu.  

Então o problema da fenomenologia não é um problema a respeito do 

conhecimento dos objetos, mas a respeito do conhecimento sobre o processo de 

conhecimento. Iniciadora de um primeiro contato com o conhecimento sobre o mundo, 

é a percepção, que “Falsa ou verdadeira, [...]deve primeiramente se constituir para que 

uma predicação seja possível” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 65). 

 

Formas, funções e origem 

 

Para o estudo fenomenológico, a descrição da percepção que temos diante de 

uma fotografia é instrumento suficiente, mesmo que não estejamos informados o 

suficiente a respeito do contexto em que a foto foi produzida. Por exemplo, vamos 

imaginar que estamos vendo pela primeira vez esta foto de Marc Riboud e nada 

sabemos sobre ela. 

 

Marc Ribouc/Magnum, EUA, 1967 

 

Estamos sujeitos somente àquilo que nos é oferecido visualmente. Vemos uma 

jovem com uma flor e soldados com baionetas. Há duas partes opositoras: uma frágil, 

outra bélica; uma à direita, solitária, outra à esquerda, numerosa. Essa poderia ser a foto 

de um conflito e tememos pela jovem. A foto pode me fazer pensar sobre uma 

dicotomia. Vemos que é possível descrever aquilo sobre o qual pensamos utilizando-nos 

de algumas características observáveis, mas sem que necessariamente conheçamos todas 

as circunstâncias objetivas ao redor do fato. Sob o ponto de vista fenomenológico, a 

percepção de dois elementos opositores é afirmação suficiente e verdadeira sobre o 

pensamento que temos acerca desta fotografia.  
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Se algo nos informa que esta fotografia foi feita durantes os protestos estudantis 

contra a guerra do Vietnã em 1967, na capital estado-unidense, adicionamos 

informações à cena. Agora a foto também possui descrições singulares para além das 

descrições que me foi possível fazer com o simples fruir da visualidade. A interpretação 

se abre a uma nova chave e agora poderíamos presumir que os soldados estariam a 

serviço do poder público de Washington D.C., encarando uma estudante que 

provavelmente não era o único motivo de suas armas, mas somente uma dos vários 

protestantes presentes no ato.  

Para superarmos aspectos circunstanciais desse evento e atentar somente à 

colocação em forma desses elementos, vamos relembrar alguns casos recentes em que 

essa composição apareceu na imprensa. 

   

© Osman Orsa/Reuters, Turquia, 2013 

 

© Carlos Vera/Reuters, Chile, 2016 

 

© David Lagerlöf/AP, Suécia, 2016 
© Jonathan Bachman/Reuters, 2017 

 

Em todas as fotos há pequenas variações temáticas e a manutenção do mesmo 

núcleo de sentido. A imagem da dicotomia e da oposição, facilmente reconhecível nos 

aspectos formais das fotos, encarna em narrativas diferentes. Os elementos, grosso 

modo, se mantêm: à esquerda, grupos formados por homens, na maioria vestidos com 

uniformes que reconhecemos como sendo de pessoas a serviço de instituições de força 
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policial ou militar
7
, face a face com pessoas sozinhas, mulheres, civis. As personagens 

femininas se mantêm, mas variam em aspectos formais – pertencem a diferentes grupos 

étnicos, como é possível perceber por seu fenótipo – mas correspondem em sua função 

na cena – a frágil e digna oposição. Surpreendentemente, até o posicionamento dos 

elementos é o mesmo: bélicos à esquerda, frágeis à direita. Diferentes fotógrafos 

estiveram em diferentes momentos posicionados do mesmo lado da cena.  

A ideia de uma força relacionada ao elemento masculino e uma fraqueza 

relacionada ao elemento feminino estão reforçadas pela informação da quantidade de 

pessoas de cada um dos lados. Atrelar a ideia de fragilidade a uma das partes e de 

belicidade a outra pode ser também objeto de discussão, caso queiramos não só atentar 

para o fenômeno para também para aspectos relacionados a uma iconologia
8
 de 

feminino e do masculino – ou ainda, da arma e da flor.  

Nesses exemplos, a única foto em que o grupo masculino difere de maneira mais 

pronunciada é a de Lagerlöf. O grupo não veste fardas militares mas também está 

uniformizado, suas roupas se equivalem em termos de aparência. Em uma das suítes
9
 da 

foto de Lagerlöf, descobrimos que Tess Asplund se manifestava contrariamente a uma 

passeata do Nordic Resistance Movement (NRM), um grupo político que se opõe à 

migração de pessoas não-brancas à Suécia
10

. Isso quer dizer que, em termos de 

averiguação de informação, esta fotografia diferente radicalmente das outras, pois o 

elemento frágil e solitário não é a exceção do acontecimento retratado. Enquanto nas 

outras cenas fotografadas na Turquia, no Chile e nos EUA, a descrição das notícias que 

acompanharam essa foto nos faz entender que a força bélica aparece como contraponto 

a um movimento popular. A força bélica, nesses casos, é o elemento contraditório, que 

aparece para conter uma soma numerosa. No caso da foto tirada na Suécia, o elemento 

contraditório não é o bélico, mas o solitário, pois a mulher enfrenta sozinha um grupo 

que marchava nas ruas.  

                                                 
7
 Este reconhecimento de signos reconhecíveis na representação visual é amplamente estudando pela 

iconologia, que procura decodificar e apontar elementos simbólicos (na tradição semiótica) que derivam 

do elemento icônico perceptível.  
8
 Para além das investigações iconológicas orientadas no sentido do signo, podemos apontar também para 

uma possibilidade de tomar o ícone como sinônimo de imagem. 
9
 “Do francês suite, isto é, série, sequência. Em jornalismo, designa a reportagem que explora os 

desdobramentos de um fato que foi notícia na edição anterior” "Suíte". Folha de S.Paulo. Novo Manual 

de Redação, 1996. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_producao_s.htm>. 

Acessado em: 10 jul. 2017. 
10

 CNN. Lone woman defies neo-Nazi march: 'I was angry‟. 5 maio 2016. Disponível em: 

<http://edition.cnn.com/2016/05/05/europe/swedish-protest-nazis-woman/index.html>. Acessado em: 10 

jul. 2017.  
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Este é mais ou menos o caso também da premiada foto de Jeff Widener. Não 

somente opondo elementos humanos numa composição próxima à do plano americano 

de composição, esta mesma imagem pode ser encarnada numa foto à distância e que 

contrapõe elementos de natureza desigual. 

 

© Jeff Widener, China, 1989 

 

Percebemos que há mudanças circunstanciais dos fatos objetivos aos quais se 

referem às fotos, mas não há mudança radical no modo de representá-los. Entramos em 

contato com esse nível descritivo que evidencia as diferenças através de informações 

advindas de elementos paralelos à foto – as legendas e notícias – e do conhecimento de 

signos arbitrários – as roupas, as feições, a belicidade como adjetivo pertencente ao 

masculino e a passividade ao feminino. Reduzindo os aspectos arbitrários e apreendidos 

– que não são de interesse da fenomenologia e não seriam de uma fenomenologia da 

fotografia –, tanto quanto a foto de Riboud, a contextualização dessas histórias não 

inviabilizou o funcionamento de sua narrativa visual, pelo contrário, só a reforçou. 

Podemos traçar distinções entre descrições particulares de cada uma dessas cenas 

embora as fotos sejam construídas sob o amparo da mesma ideia: a dualidade. A causa 

dessa coincidência de composições pode estar vinculada a uma espécie de repertório 

apreendido pelos fotógrafos
11

, que conhecem a famosa fotografia de Marc Riboud. 

Todas essas fotografias tiveram intensa repercussão e foram, todas, após 

publicadas pela primeira vez, alvo de suítes que contavam “a história por trás” do 

clique. Widener
12

 imagina que “[...] por algum motivo, ou ele perdeu um ente querido 

ou ele está farto com o governo, mas por qualquer que seja a razão, o seu 

                                                 
11

 Este conhecimento pode ser também de algum modo a causa da própria atitude dos protestantes. O 

conhecimento sobre a causa de certa atitude é tema passível de séria investigação, no que concerne 

também à fenomenologia de Merleau-Ponty (2011), que se preocupa com a influência da consciência 

sobre o comportamento. 
12

 TIME. 100 Photographs – The Most Influential Images of All Times. Tank Man. 2017. Disponível em: 

<http://100photos.time.com/photos/jeff-widener-tank-man>. Acessado em: 12 jul. 2017. 
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posicionamento é mais importante que sua própria vida” 
13

. Esta fala demonstra o que, 

via de regra, acontece com a nossa maneira de lidar com as fotografias. Tentamos nos 

cercar no máximo de informações possíveis do contexto para descrever e especular a 

respeito do que poderia estar acontecendo no momento em que o fotógrafo apertou o 

botão de disparo. As outras circunstâncias concernentes ao antes e ao depois do 

momento do clique normalmente são desprivilegiadas nessa discussão – o que Dubois 

(2012) chama de hipertrofia do momento decisivo. No entanto, não somente em termos 

de contexto mais ampliado, precisamos também levar em consideração o fenômeno 

interpretativo onde está circunscrita nossa experiência diante da fotografia.  

Merleau-Ponty (2011) usou como metáfora as ilusões ópticas de Zöllner para 

deixar explícito que não vemos as coisas por partes, mas, sim, numa absorção única em 

que as partes se interconectam e se transformam em outra coisa, uma realidade 

combinada. É como se o postulado da fotografia “tudo é dado de uma vez” (DUBOIS, 

2012) impedisse a execução da leitura barthesiana em partes. Ou seja, por entrarmos em 

contato com a totalidade da fotografia, não temos como observar primeiro de maneira 

denotada e depois conotada. Para Barthes, é esse paradoxo que faz uma ideia colar a 

uma realidade, ou ainda, uma elaboração da cultura aderir ao estado natural e objetivo 

ao qual a fotografia se refere
14

. 

Em resumo, é como se os elementos descritíveis tivessem a capacidade de alterar 

os aspectos formais e não os aspectos funcionais dos elementos dispostos na imagem. 

Todas as personagens femininas atuam, portanto, na mesma função dentro dessa 

narrativa. Elas correspondem umas às outras como análogas. O mesmo equivale aos 

personagens da força, masculinos. Embora comportem diferentes, mantém uma relação 

de oposição. O que sobressai em termos de percepção, portanto, não é a descrição 

isolada de cada um dos elementos do quadro, mas sua relação.  

Se as partes são indivisíveis, em termos de percepção, cada fotografia, portanto, 

não equivale à soma das partes que nela está contida. E se, conforme Cézanne pontuou, 

não importa pintar o predicado e sim o substantivo, será que a ideia de oposição não 

                                                 
13

 “[...] for whatever reason, either he’s lost a loved one or he’s hust had it with the government, for 

whatever it is, his statement is more important than his own life” (TIME, 2017, transcrição do áudio 

original). 
14

 Esse processo de confusão entre o aspecto denotado e conotado da mensagem fotográfica, Barthes 

(1969) chamou de mito. Mito, para ele, portanto, é a naturalização da cultura. Nesse sentido, essa 

concepção de mito difere frontalmente com a concepção mobilizada pelos estudos fenomenológicos e 

pelos estudos do imaginário. 
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estaria se sobrepondo às característica adjetiva da foto? Vamos procurar outras fotos 

cujas formas se assemelhem, mas que narrem cenas com o sentido oposto. 

 

© Autoria desconhecida/AFP, EUA, 1963 
© Henri Cartier-Bresson/Magnum, França, 1954 

  

© Barbara Kiney, EUA, 2016 

 

Nos exemplos acima, três fotos se utilizam de uma composição semelhante, mas 

desempenhando funções diferentes. Nas conhecidas fotos de Martin Luther King no dia 

do discurso “I Have a Dream” e do comício em Paris fotografado por Bresson, a platéia 

transformada em massa de pessoas contrasta mas apóia (ou pelo menos não enfrenta) 

com o personagem em primeiro plano. A recente fotografia de Hillary Clinton que 

surpreende pelo fato de que todo o público, dessa vez discernível, está de costas e 

provavelmente fazendo selfies enquadrando a candidata à presidência. Em todos esses 

casos, tanto quanto no conjunto anterior, temos dois elementos paralelos, mas a relação 

entre eles é outra. Dessa vez não temos mais uma ideia de combate. As cenas agora são 

de apoio eufórico ou silencioso: uma audiência que escuta, não um grupo de pessoas 

que se enfrentam. As pessoas, muito menos identificáveis e muito mais numerosas não 

aparecem face a face com o elemento protagonista, elas não encarnam um elemento 

opositor. Entre elas continua havendo uma coerência, a ideia de um grupo; mas esse 

grupo não contrasta com seu interlocutor solitário. Ou ainda, poderíamos dizer que o 
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contraste, nesse caso, existe, mas não para evidenciar uma diferença e sim para criar um 

efeito de multiplicação. A voz e a presença dos elementos à direita ecoam, se 

proliferam, se transformam no grupo, que está à esquerda. O verbo encarnado por esses 

personagens é outra – e o verbo cria uma outra imagem. 

Mesmo que a função desempenhada pelos diferentes elementos das fotos mude, 

nelas ainda mantemos perceptível a imagem da dualidade. E a imagem da dualidade é 

tão plástica que pode comportar tanto a ideia da oposição quanto a ideia da adesão 

(DURAND, 1997; BARROS; WUNENBURGER, 2015). As vozes solitárias que 

ganham apoio da massa à escuta se somam a ela. O motivo da presença de um grupo 

(quer bélico ou ouvinte) não permanece só; ele não é mais um elemento opositor, mas 

um elemento que se funde aos demais; eles se fundem. Assim, percebemos que o modo 

de entender o funcionamento dessas fotografias se aproxima do método da convergência 

(DURAND, 1997, p. 43).  

O perceptível apoio ou escuta por parte dos personagens fotografados em grande 

número cria uma coerência interna, uma aderência ao personagem isolado. Assim, essa 

imagem de dualidade poderia escapar para um monismo. Porém, no caso das fotos em 

que há evidente confronto, a dualidade não pode se resolver, sob a pena de anular sua 

duplicidade constituinte. Digamos, se o confronto, por uma operação lógica, prevê a 

anulação do oponente, sabemos que quando o opositor é vencido, a batalha se encerra. 

Isto é, a imagem da dualidade, quando relacionada ao confronto, necessita da 

sobrevivência do outro, pois é a manutenção da oposição que garante sua condição 

opositora. Há uma interdependência entre os oponentes. Assim, percebemos que, 

embora as funções pareçam semelhantes em termos formais nos dois conjuntos de 

fotografias, a origem das imagens contidas nos dois conjuntos difere. Se a imagem 

também rege o pensamento (BARROS; WUNENBURGER, 2015), neste caso a imagem 

da dicotomia, em um caso, e do monismo, de outro, são as base da construção de 

sentido nas fotografias. A percepção, quando nutrida, mas não cerceada pelos aspectos 

formais, permite perceber a diferença nos semelhantes.  

 

Considerações finais 

 

Utilizando as contribuições da fenomenologia e do imaginário para pensar a 

formação de sentido em fotografias cujas composições são de uso reiterado, percebemos 
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que há uma diferença entre os elementos formais e funcionais que a constituem. Se a 

formação de sentido em fotografia for um problema de imagem, entendemos que os 

elementos formais podem se recombinar em diferentes funções, mas o sentido 

perceptível será consequência da relação entre eles – isto é, da origem da imagem que 

organiza seu pensamento. 

As formas de compor uma narrativa visual se repetem quando possuem 

pregnância, isto é, quando a percepção inicial resiste aos aspectos descritíveis do 

fenômeno. Esse nos parece ser o funcionamento de fotografias cuja composição é 

reiteradamente utilizada. O valor simbólico já estava disponível anteriormente no 

momento da simples fruição desinformada, muito provavelmente devido a experiência 

vivida de um corpo – na sugestão de Merleau-Ponty, de que ativamos uma explicação 

mesmo que desconhecida para viver no mundo, explicação que na concepção 

durandiana pode ser explicitava pelo schème do um, do dois e do múltiplo (BARROS; 

WUNENBURGER, 2015).  

As fotografias sobre as quais discutimos aqui se utilizam de recursos formais do 

duplo para falarem sobre imagens diferentes, do monismo e da dualidade. Com isso 

percebemos que o sentido está ligado a uma função de origem das imagens, mais do que 

a uma forma como elas estão dispostas visualmente. Os adjetivos são aplicáveis a 

quaisquer substantivos, isto é, as formas podem encarnar de maneiras diferentes as 

mesmas imagens – mas temos de perceber quando formas iguais falam sobre imagens 

diferentes.  
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