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Resumo 

Este artigo objetiva desenvolver uma discussão teórica sobre o papel da fotografia 

documental na constituição do conhecimento social sobre o mundo. Partindo do 

pressuposto que são múltiplos os processos que engendram de significados os discursos 

fotográficos (SEKULA, 1984); serão problematizados, através de análise teórica e 

documental, o uso e a intencionalidade do que é disponibilizado na mídia, em 

contraposição ao que é silenciado em subsequentes censuras e exclusões. Fotografias que 

originalmente objetivam por transformação social, acabam à serviço da barbárie 

(BENJAMIN, 2012). A análise documental resgata, em três tempos, fotografias antigas 

que ilustram esse propósito humanista, outras que exemplificam interferências sofridas, 

e algumas que, mesmo diante de obstáculos, irrompem para efetivamente mudar o mundo. 

 

Palavras-chave: fotografia e sociedade, fotografia e mídia, mito da verdade fotográfica, 

análise crítica do discurso fotográfico, transformação social.  

 

Introdução 

O presente artigo propõe uma reflexão teórica sobre o papel da fotografia 

documental na construção cotidiana do conhecimento social. Desde o seu surgimento, e 

posteriormente com sua aparição nos meios de comunicação de massa, a fotografia 

transformou os modos de ver o mundo. Com o passar do tempo, sua prática conquistou 

lugar de prestígio na comunicação entre os homens, sendo parte constituinte da vida 

cotidiana na contemporaneidade. Portanto, torna-se imprescindível observar que 

fotografia é essa que se propõe a revelar os acontecimentos e a contar histórias verídicas, 

como no caso da vertente documental, mas que, não obstante, se encontra sujeita às 

apropriações de uma mídia de massa, como no caso do fotojornalismo, ou de corporações 

e órgãos governamentais. A fotografia que alcança o grande público, com mais frequência 

do que se imagina, é refém de múltiplas interferências na composição de seus discursos 

visuais sobre o mundo. 

Uma fotografia não é uma visão neutra nem puramente objetiva, como há tempos 

já se supôs, mas uma prática usualmente cercada por intencionalidades, censuras e 

                                                
1 Trabalho a ser apresentado no GP Fotografia, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda PPGMC – UFF, Membro do LACCOPS, Especialista em Fotografia – UCAM; marcelachaves@gmail.com 
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padrões de noticiabilidade que, ou antecipam e delimitam o ato criador do fotógrafo; ou 

a submetem, à posteriori, a seleções e exclusões, edições e adições, incluindo aqui textos 

e contextos com seus significados subjacentes, por vezes até contrários à mensagem 

visual primordial. Na prática diária do exercício profissional, poucos são os fotógrafos 

que conseguem manter o controle sobre o contexto onde suas imagens aparecem, assim 

como seu significado original.  

Diversos são os processos que engendram de significâncias os discursos 

fotográficos. Contudo, tais interferências não costumam se apresentar de maneira 

explícita aos olhos do público, talvez devido a convenção de se perceber a imagem técnica 

pela objetividade de sua gênese mecânica, negando o ato criador do fotógrafo e 

consolidando a fotografia como uma mensagem neutra de linguagem universal. Desta 

forma, segundo Sekula, “a fotografia é vista como uma representação da natureza mesma, 

como uma cópia não mediada do mundo real. O meio é considerado transparente” (1984, 

p.5, tradução nossa)3. Por conseguinte, sua mensagem é recebida como sendo verdadeira 

e imparcial, e sua percepção tende a transcorrer de forma acrítica, mesmo quando se 

encontra a serviço das grandes corporações midiáticas ou do governo. Avançando na 

concepção do autor norte-americano, sua ênfase é de que o poder de verdade da 

fotografia, no mundo real, não passa de um mito, na medida em que toda comunicação é 

resultado de um jogo de interesses e, portanto, tendenciosa (1984, p.3). Em resumo, uma 

análise crítica da fotografia, em sua prática cotidiana, deve observar as interferências 

promovidas por texto e contexto, além do que a imagem se refere, a que serve e o que 

eventualmente esconde. 

Como fio condutor da investigação aqui proposta, serão observadas fotografias 

que entraram para a história. Uma constelação de imagens únicas ou seriadas, em distintos 

tempos históricos, que dialogam entre si ao ilustrar, cada uma ao seu jeito, potências 

latentes ou interferências subjacentes à imagem técnica. Parte-se do pressuposto de que 

as fotografias apresentadas na mídia subsidiam diariamente a construção do saber 

coletivo sobre os acontecimentos globais, consolidando uma visão que não 

necessariamente corresponde à realidade local. Por esses fatores, Benjamin já alertava 

para a talvez inevitável ambiguidade de documentos culturais, afirmando que  

nunca houve um documento da cultura que não fosse simultaneamente 

um documento da barbárie. E, assim como o próprio bem cultural não 

                                                
3 “The photograph is seen as re-presentation of nature itself, as unmediated copy of the real world. The medium 

itself is considerad transparent” (SEKULA, 1984, p.5) 
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é isento de barbárie, tampouco o é o processo de transmissão em que 

foi passado adiante. Por isso, o materialista histórico se desvia desse 
processo, na medida do possível. Ele considera sua tarefa escovar a 

história a contrapelo (2012, p.245). 

O artigo se inspira na proposta benjaminiana e propõe perceber a fotografia – e a 

história por ela corroborada – a contrapelo, observando processos de intencionalidade não 

apenas de quem a produziu, mas de quem a demandou, selecionou, usufruiu. Para isso, 

faz-se necessário ler os rastros silenciados para além do que a narrativa propriamente 

revela, mas em suas entrelinhas. Pois mesmo que, em última instância, a fotografia acabe 

a serviço da barbárie, ou conte apenas a história dos vencedores, o próprio Benjamin 

acredita em uma prática da arte como política. Desde que o fotógrafo escreva suas 

próprias legendas, ignore paradigmas ou a “clausura da moda” e confira às imagens 

fotográficas “um valor de uso revolucionário” (2012, p.138). O crítico alemão, mesmo 

vivendo na Europa da Segunda Guerra Mundial, acreditava em uma revolução que parecia 

consequência natural das mazelas do capitalismo.  

Na contemporaneidade, apesar do termo revolução ter perdido a força, e ter ganho 

novos contornos, a crença na potência política da fotografia persiste atual, o que torna 

imperativo uma pedagogia crítica da prática fotográfica. Para Ariella Azoulay (2008), a 

fotografia representa um contrato civil estabelecido entre o fotógrafo, o fotografado e o 

espectador. Um produto que não pertence a apenas uma pessoa nem a uma narrativa 

exclusivamente. Segundo a autora, é preciso reconstituir a situação em que a imagem 

técnica foi criada, as circunstâncias de sua publicização, e as condições que a permitem 

protestar por uma causa, na medida em que simboliza “uma reivindicação de emergência, 

uma demanda por cessar o horror a que testifica” (AZOULAY, 2008, p.7, tradução 

nossa)4. Entretanto, não se pode deixar de enfatizar que, para que esse contrato se realize, 

a imagem efetivada entre o autor e o referente precisa alcançar o público, e isso ocorre 

por intermédios midiáticos que interferem, em maior ou menor grau, nesse processo. E 

definitivamente, a mídia tampouco é neutra ou transparente.  

A análise dos documentos visuais será organizada em três etapas: a primeira com 

os fotógrafos Jacob Riis e Lewis Hine; a segunda etapa com Roger Fenton, Mathew Brady 

e Dorothea Lange; e a terceira, Nick Ut e Nilufer Demir. O ponto de partida da reflexão 

são as fotografias que surgem, ainda no final do séc.XIX, com o propósito de mudar o 

mundo. Jacob Riis foi o primeiro a utilizar a fotografia para enfatizar uma crítica social 

                                                
4 “as an emergency claim, a demand for ceasing the horror to wich it testifies” (AZOULAY, 2008, p.7). 
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que revela um mundo dicotômico, com os ricos de um lado e os pobres de outro. Já o 

sociólogo Lewis Hine, com seus registros investigativos do início do séc.XX, denuncia o 

trabalho infantil e exalta o uso pioneiro de imagens técnicas como arma política.  

Já a segunda etapa sinaliza interferências que direcionam ou mesmo censuram a 

confecção das imagens desejadas. Roger Fenton e as pioneiras fotografias da Guerra da 

Crimeia, em 1855, é visto em contraponto com Mathew Brady e as fotografias da Guerra 

Civil americana, de 1860. Já Dorothea Lange e sua emblemática fotografia da Mãe 

Migrante simboliza o compromisso e o apelo de todo um esforço coletivo do time da 

FSA, nos anos 30.  

Para concluir, a terceira etapa se se consolida com imagens que transcendem 

qualquer possibilidade de censura ou exclusão, dada a força não apenas chocante, mas 

inclusive empática que ambas fazem aflorar. Nick Ut e a dramática cena que rompeu 

barreiras ao mostrar as atrocidades do exército americano na Guerra do Vietnam, em 

1972. E Nilufer Demir com a fotografia viral do menino sírio Aylan Kurdi, vítima da 

Guerra na Síria, em 2015.  

 

Fotografias que Protestam por Mudanças no Mundo 

Desde suas utilizações mais primárias que a fotografia apela por transformações 

no cenário social. Jacob Riis, um dinamarquês migrado para os Estados Unidos, foi, de 

acordo com Freund (1995, p.109), o pioneiro a utilizar a fotografia para enfatizar seus 

artigos sobre a vida miserável a que eram destinados os imigrantes em Nova York (Figura 

1)5. Seu livro, publicado no ano de 1890 com o título How The Other Half Lives, agitou 

a opinião pública da época e recebeu duras críticas dos que consideraram que ele, ao se 

manter distante de seu objeto, mais reforçava essa divisão dicotômica entre ‘nós’ e ‘os 

outros’, entre os ricos e os pobres, do que remediava (STIMSON, 2009, p.77). Por outro 

lado, não se podia negar que nenhuma outra obra publicada na época revelava de tão de 

perto a vida miserável nos becos e subúrbios nova-iorquinos (GANDALL apud 

STIMSON, 2009, p.79). 

                                                
5 Outras fotografias de Jacob Riis no site do Museum of The City of New York.  Diponível em: 

<http://collections.mcny.org/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=24UAYFZD2T6U&PN=1&IID=2F3XC5U9TCBK

>. Acesso em 04abr.2017 
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Figura 1: Jacob Riis (1849-1914); Fonte: Museum of The City of New York 

 

Legendas: “Bandits' Roost a Mulberry Bend Alley”; “Slept in that cellar four years. A 

man atop a make-shift bed that consists of a plank across two barrels”. 

 

Poucos anos depois, já no início do século XX, Lewis Hine documentou diversas 

crianças trabalhando em fábricas, plantações e minas de carvão (Figura 2)6. As fotografias 

consubstanciam denúncias sobre a prática abusiva e reforçam a luta pela inclusão de leis 

proibindo o trabalho infantil na legislação americana (SONTAG, 2004, p.78). De acordo 

com Freund, “é a primeira vez que a fotografia se torna uma arma na luta para a melhoria 

das condições de vida das camadas pobres da sociedade” (1995, p.109). Por mais que se 

soubesse do uso de trabalho infantil em fazendas e indústrias, a fotografia materializa a 

injustiça e a torna, de certa forma, inevitavelmente aparente. Não se pode negar o que a 

película fílmica grava para a eternidade. Segundo Sontag (2004, p.78), o trabalho 

documental de Hine é um exemplo de fotografia militante, uma denúncia visual 

apaixonada e esperançosa frente à inevitabilidade da mudança. 

Sua forma de trabalhar diferia do distanciamento de Riis ao desenvolver uma 

relação humanizada, pessoal e duradoura com seus fotografados, baseada em 

reconhecimento e respeito mútuos. As fotografias de Hine, segundo Stimson, “al 

observador se le pide que establezca uma relación de comprensión y responsabilidade 

com el sujeto fotografiado [...] se le pide que empatice com él” (2009, p.80). Desta forma, 

as imagens retratam com mais força a relação empática e o sentimento compartilhado de 

                                                
6 Diversas fotografias de Lewis Hine podem ser visualizadas na coleção digitalizada da New York Public Library, 

disponível em: < https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-4d50-a3d9-e040-e00a18064a99 >. Acesso em 

04abr.2017.  
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identificação entre o espectador, o fotógrafo e o sujeito fotografado, no melhor exemplo 

de contrato civil defendido por Azoulay. 

Figura 2: Lewis Hine (1874-1940); Fonte: The New York Public Library 

 

Legendas: “A group of the youngest breaker boys. Jan, 1911”; “Sadie Pfeifer, 48 

inches tal... November, 1908”. 

 

Compromisso, promessa, transformação, futuro. Atitudes e desejos presentes em 

muitos fotógrafos que se lançam, cada um com suas possibilidades e estilos, desde os 

primórdios da imagem técnica, a documentar o mundo. Um mundo que, ao longo dos 

anos, se habituou ao processo de se conhecer através de histórias visualmente narradas, 

seja em exposições, livros ou periódicos. Entretanto, são múltiplas as cenas que, ou não 

alcançam tamanha repercussão midiática, ou nem chegam a estampar as capas de jornais 

ou resivtas. E ainda há as que não são materializadas, e o fato se perde na fluidez do tempo 

passado. 

Seguindo com a análise documental, o próximo tópico retorna ainda mais longe 

no tempo para observar as primeiras fotografias de guerra, e em seguida segue por um 

emblemático trabalho coletivo de documentação social, agora já de volta ao séc.XX. 

 

As Interferências do Mundo nas Imagens Fotográficas 

Quando se trata de fotografias de guerra, a censura torna-se prática recorrente 

desde os primórdios da atividade até os dias atuais. O fotógrafo inglês Roger Fenton foi 

um dos pioneiros a se propor em registrar uma guerra (FREUND, 1995). Hoje é de 

conhecimento público que suas imagens da Guerra da Crimeia, de 1855, apesar de 

arduamente confeccionadas nos campos de batalha, apresentam uma realidade ilusória do 
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que é um conflito armado (Figura 3)7. Por mais que as condições técnicas da época 

dificultassem a confecção das fotografias, o fator primordial foi de que esta documentação 

fora encomendada com a condição de que Fenton “jamais fotografasse os horrores da 

guerra, para não assustar as famílias dos soldados” (FREUND, 1995, p.108). As 

fotografias tinham sido previamente censuradas, antes mesmo que pudessem existir.  

Figura 3: Roger Fenton (1819-1869); Fonte: www.allworldwars.com 

 

Legendas: “The valley of the shadow of death. Dirt road in ravine scattered with 

cannonballs. One of the most famous photos of the Crimean campaign”; “Cornet 

Henry John Wilkin, 11th Hussars”; “Officers of the 90th Regiment of Foot (Perthshire 

Volunteers) Light Infantry”. 

 

 

Em 1860, apenas alguns anos após a documentação realizada por Fenton, Matthew 

Brady, junto com seus auxiliares Timothy O’Sullivan e Alexander Gardner, registram a 

guerra civil americana (Figura 4)8. Como as fotografias não estavam encomendadas, os 

fotógrafos podem trabalhar com mais autonomia e dão “pela primeira vez uma ideia 

extremamente concreta do seu horror” (FREUND, 1995, p.108). Contudo, as fotografias 

não despertaram o interesse da imprensa da época.  

Curiosamente, na modernidade, com o desenvolvimento da estética do choque e 

do espetáculo, a mídia passa a instruir seus fotojornalistas a documentar exatamente as 

mazelas e atrocidades de regiões pobres ou em conflito, desde que elas não representem 

as injúrias promovidas por seus próprios exércitos. 

Nas guerras que se seguem, a censura torna-se tática comum a ambos os lados da 

batalha. Somente “fotografias encorajantes” ou cenas dos horrores cometidos pelos 

inimigos podem ser expostas. Os censores silenciam as imagens que podem prejudicar as 

                                                
7 Outras fotografias de Fenton sobre a Guerra da Criméia disponíveis no site: <http://www.allworldwars.com/Crimean-

War-Photographs-by-Roger-Fenton-1855.html>. Acesso em 19abr.2017 

8 Algumas fotografias de Brady sobre a Guerra Civil americana estão disponíveis no site: < 

https://www.archives.gov/education/lessons/brady-photos>. Acesso em 19abr.2017.  
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estratégias de defesa do exército, como também as fotografias que revelem os estragos e 

atrocidades cometidos na região inimiga (FREUND, 1995, p.161). Por outro lado, as 

fotografias de guerra que são divulgadas contam somente um lado da história. Somente 

as atrocidades cometidas pelo inimigo podem ser vistas, para que, desta forma, ele 

continue sendo o inimigo e a guerra se legitime.  

Figura 4: Fotos de Mathew Brady (1822-1896); Fonte: National Archives 

 

Legendas: “Wounded soldiers in hospital”; “Confederate dead behind a stone wall at 

Fredericksburg, VA”. 

 

Freund cita um artigo de 1972, de John Morris, editor da revista Life na época da 

Segunda Guerra Mundial, intitulado This we remember. Have photographs brought home 

the reality? O texto declara que esse mecanismo de silenciamento “é capital para 

compreender como é que a opinião pública foi fabricada, [...] um acto perfeitamente 

reflectido para impedir a publicação das fotografias capazes de despertar as consciências 

e tornar a guerra impopular” (1995, p.161). Incluindo os próprios fotógrafos que muitas 

vezes abraçam a causa que consideram como justa e só registram as barbáries dos 

inimigos, o artigo segue afirmando que, desta forma, não há  

uma única fotografia de Hitler inspeccionando as câmaras de gás de um 

campo de concentração. Os japoneses não viam imagens que 

mostrassem os homens que foram esmagados em Pearl Harbour; eles 
viam o espetáculo da sua vitória por meio de fotografias aéreas. Tal 

como nós demos ao nosso povo o fotogênico cogumelo da bomba de 

Hiroshima (FREUND, 1995, p.161). 

Assim como as fotos de guerra sem a guerra propriamente dita, ou uma visão de 

apenas um dos lados, a fotografia é um fragmento muitas vezes utilizado para representar 

com exclusividade um ponto de vista sobre o tema abordado, dentre outros possíveis que 
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são, entretanto, silenciados. Desta forma, apenas imagens tendenciosas são as 

disponibilizadas ao público. 

Nesses casos,  os vestígios ausentes acabam por obscurecer a verdade dos fatos, e 

consolidam a ilusão de uma história universal que narra a versão dos vencidos como 

sendo a única existente (BENJAMIN, 2012). Até os dias atuais, a manipulação da verdade 

segue influindo a favor de novas guerras legitimadas pela omissão dos reais interesses e 

de suas efetivas consequências. Os aliados da Segunda Guerra não acompanharam a sua 

própria destruição, e a imagem icônica da bomba atômica continua sendo o cogumelo 

fotogênico, e não os milhares de mortos, o cenário de devastação e as inúmeras pessoas 

deformadas pela radiação nuclear.  

Originária do final da década de 30, a Farm Security Administration, conhecida 

como FSA, foi uma agência criada pela administração Roosevelt com o propósito de 

recuperar a economia rural norte-americana devastada por anos de depressão econômica. 

Seu time foi composto por nomes que se tornaram ilustres na história da fotografia 

americana, como Walker Evans, Dorothea Lange, Russel Lee, dentre outros. Para ilustrar 

o legado, foi escolhida uma de suas mais conhecidas fotografias, a Mãe Migrante, de 

Dorothea Lange (Figura5). 

Figura 5: Dorothea Lange (1895-1965); Fonte: FSA (loc.gov) / lomography.com.br 

 

A documentação visual produzida pelo time da FSA é um exemplo de trabalho 

comprometido, onde “a espera do instante” fotográfico toma “a forma da promessa, [...] 

como um apelo” (LISSOVSKY, 2005). Contudo, uma característica influenciou o projeto 

coletivo.  
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Os usos e apropriações a que a fotografia costuma ser submetida são variados. A 

função de representar fatos e personagens, contar pequenas ou grandes histórias, 

testemunhar e comprovar acontecimentos passados, pode servir aos mais diversos 

desígnios. Sekula se recusa a separar do estudo teórico sobre a fotografia sua noção de 

tarefa, e declara que o discurso fotográfico é utilizado para várias “tarefas 

representacionais” (1984, p.5), a serviço de múltiplas finalidades. A FSA, no caso, 

possuia sua particular finalidade. 

Desde os primórdios, governos ou instituições contrataram fotógrafos para 

documentar feitos ou regiões. O trabalho fotográfico realizado pela equipe da FSA, que, 

segundo Sontag, foi o projeto fotográfico coletivo mais audacioso dos EUA, é um 

exemplo de demanda governamental com um propósito claro. O governo almejava 

utilizar tais fotografias para convencer a classe média “de que os pobres eram mesmo 

pobres, e de que eram dignos” (SONTAG, 2004, p.77). As imagens precisavam exaltar a 

pobreza e o sofrimento, as pessoas não deviam estar sorrindo, precisavam estar um pouco 

sujas, desde que fossem mostradas com dignidade. 

O empenho dos fotógrafos em documentar a situação miserável de trabalhadores 

rurais era direcionado, controlado e filtrado por Roy Emerson Stryker, o responsável pela 

documentação visual sair de acordo com a noção desejada pelo governo americano. De 

acordo com Lissovsky (2005), Stryker exercia o papel de um segundo olhar, o “árbitro 

supremo” do projeto, pois era ele quem selecionava, excluía, editava e organizava as 

fotografias. Sua interferência era tamanha, que usualmente incomodava os fotógrafos.  

Interferências como essas são recorrentes, se não anterior ao processo de criação 

nas demandas e censuras, o são nas posteriores seleções das ‘melhores’ fotografias – no 

caso, as mais adequadas aos interesses de empresas, governos, jornais ou revistas. 

 

Fotografias que Rompem Barreiras e Transformam o Mundo 

Entretanto, por vezes surgem fotografias que ultrapassam qualquer tentativa de 

censura ou controle e afetam o público, transmitindo suas mensagens e mudando o 

cenário corrente. Um exemplo de uma imagem que rompeu barreiras de censores e 

estampou jornais pelo mundo, em 1972, foi a fotografia do vietnamita Nick Ut. A imagem 

da menina Kim Phuc, correndo nua, de braços abertos, após ter sido atingida com napalm 

proveniente de um bombardeio aéreo norte-americano, durante a Guerra do Vietnam, não 

teve como ser negada (Figura 6).  
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Figura 6: Nick Ut (1951- ); Fonte: AP/O Globo 

 

 

Ela denuncia, até hoje, as atrocidades infligidas pelos americanos a civis no outro 

lado do mundo. Após a fotografia percorrer o planeta, a Guerra do Vietnam foi designada 

“como uma feroz guerra colonialista” (SONTAG, 2004, p.29), e dessa forma pôde ser 

combatida publicamente. Sua ampla divulgação contribuiu por mobilizar a opinião 

pública que se tornou, consequentemente, contrária à guerra.  

A Guerra do Vietnam revelou ao mundo os horrores cometidos pelos Estados 

Unidos que eles tanto tentam esconder, o público tomou conhecimento das atrocidades 

cometidas por seu exército, assim como as reais motivações de seu governo – o interesse 

mercantil na borracha e em outras matérias-primas do Sudeste Asiático. Todavia, mesmo 

após o flagrante dessa imagem, o poder de manipular a verdade e influir a seu favor na 

opinião pública segue eficaz. Visões unilaterais e tendenciosas da guerra são 

disponibilizadas ao público e novas guerras são travadas, atualmente pelo petróleo, e 

justificadas com a proposição da luta contra o terrorismo e pela liberdade. Os próprios 

fotógrafos são persuadidos a se engajar na causa e se autocensuram a ‘ver’ não mais que 

os horrores do inimigo, o que tão somente corrobora para um amplo doutrinamento do 

público em geral.  

Há poucos anos, em 2015, outra fotografia obteve semelhante repercussão, 

despontando na primeira página da maioria dos periódicos pelo mundo. A fotografia do 



 

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

 

 12 

menino sírio Aylan Kurdi9, de três anos, encontrado morto na praia de Bodrum, na 

Turquia, virou ícone da Guerra na Síria e símbolo do trágico destino de muitos refugiados.  

A fotógrafa turca Nilufer Demir confessa que congelou ao testemunhar 

presencialmente a cena de um pequeno menino bem vestido, de camiseta vermelha, short 

azul e tênis preto, deitado de bruços na areia da praia, sem vida (Figura 7). Em reportagem 

à CNN Turk, ao vivo, Demir declara que fotografá-lo “é a única maneira de expressar o 

grito de seu corpo silencioso [...] a única coisa que eu deveria fazer era tirar suas fotos 

para ter certeza de que a Turquia e o mundo vissem isso" (2015, tradução nossa)10. 

Figura 7: Nilufer Demir (1986- ); Fonte: DHA/Reuters 

 

 

E foi o que aconteceu, de forma que nem mesmo a própria fotógrafa poderia 

imaginar. Um grito silencioso foi reverberado pelo planeta. Mas a repercussão dessa forte 

imagem foi peculiar e travou uma batalha interna na mídia: enquanto os meios massivos 

de comunicação se reuniam nas diversas redações de jornais e revistas para deliberar se 

publicavam ou não tais fotografias, a imagem ganhava o mundo mesmo assim pelas redes 

sociais11. A fotografia que virou ícone da luta desesperada dos refugiados já havia se 

                                                
9 Seu nome correto é Alan, não Aylan. No entanto, pela fotografia ter sido identificada e globalmente amplificada com 

o nome Aylan, escrito assim em todas as referências utilizadas, será mantida essa grafia original. Porém com a 

salvaguarda de seu nome correto ser Alan Kurdi. 

10 "This is the only way I can express the scream of his silent body […] the only thing for me to do was to take their 

photographs to make sure Turkey and the world sees this” (DEMIR, 2015). 

11 Segundo Robert Mackey (2015) em reportagem para o New York Times, “observadores ultrajados, ativistas de 

direitos humanos e repórteres” sugeriam, nas redes sociais, que “as imagens angustiantes precisavam ser vistas e 

podiam atuar como um catalisador para a comunidade internacional para finalmente parar a Guerra na Síria”. Inclusive 

salienta que “vários repórteres argumentaram com veemência que era necessário confrontar o público com o preço 

humano da guerra na Síria e o impacto de políticas que tornam difícil para os refugiados encontrar asilo na Europa. 
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disseminado nas redes sociais mobilizando milhares de pessoas pelo planeta. Porém, a 

resolução de querer ‘poupar’ os espectadores com receio de chocar demais, ou de parecer 

sensacionalista, levou a maioria dos jornais a mostrar imagens com diferente 

composições, o que levanta a dúvida se estas imagens outras causariam a mesma comoção 

que a obtida pela foto originária que viralizou nas redes.  

Aquele menino deitado de bruços, posição comum das crianças adormecerem, sua 

aparência de bem cuidado e bem vestido, não só chocou, mas comoveu o planeta. Assim 

como a de Kim Phuc. Uma fotografia que estabelece uma relação de empatia, clama por 

proteção a tantas mães e pais ao despertar a sensação de que ‘poderia ter sido o meu 

filho’12.  

Duas imagens que romperam barreiras e sensibilizaram o mundo. Muitas outras 

não puderam realizar igual tarefa, quiçá por tais direcionamentos e apagamentos que 

impedem o fluxo das fotografias e acabam por consolidar apenas a visão mistificada de 

mundo como a única realidade existente. Por mais que em sua prática realista a fotografia 

ganhe status de documento, ela não é puro reflexo do real, assim como as influências e 

determinância na imagem não se restringem à agência do fotógrafo. Intermediações são 

necessárias inclusive para que as fotografias alcancem o grande público. Entretanto, elas 

atuam no documento visual a ponto de preenchê-lo de significados, por vezes, 

contraditórios. Não obstante, talvez tão ou mais problemático do que a ressignificação e 

modulação das imagens é o que é deixado de fora, excluído do saber público, e a 

consequência que esta ausência pode vir a acarretar no imaginário social.  

 

Considerações Finais 

Fotografias revelam o que está em curso pelo mundo para que pessoas tomem 

conhecimento dos horrores infligidos a outros seres humanos, se sensibilizem com isso, 

e ajudem na luta por transformar tais contextos. Mas o que chega às massas não é 

necessariamente o que o fotógrafo idealiza mostrar, tampouco representam a totalidade 

neutra e imparcial dos fatos. Tanto a imagem fotográfica quanto a codificação linguística 

                                                
Mas muitos editores estavam preocupados em chocar seus leitores e queriam evitar a aparência de tráfico de imagens 

sensacionais com fins lucrativos” (MACKEY, 2015). 

12 O Independent estampou na capa: “o filho de alguém” (MONDE). Peter Bouckaert, diretor do Human Rights Watch, 

revelou que o que mais o impressionou "eram seus tênis pequenos, cuidadosamente colocados por seus pais naquela 

manhã enquanto o vestiam para sua perigosa jornada" (apud MCMAH, 2015). Yvette Cooper declarou no mesmo 

periódico seu pensamento nas mães que “estão desesperadamente tentando impedir seus bebês de se afogarem quando 

seu barco virou” (apud DATHAN, 2015).  
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que a significa, o discurso no qual ela se encontra inserida, o conhecimento que ela 

engendra; são construções culturais de uma sociedade específica em determinado tempo 

histórico, comumente percebidos mediante concepção natural, universal e apolítica do 

mundo. Tal contexto deve ser descontruído, na medida em que, agora mais do que nunca, 

os homens estão inseridos, de forma irremediável, em um mundo de imagens. Torna-se 

imprescindível o desenvolvimento e a popularização de uma pedagogia crítica que forme 

um olhar capaz de atravessar e desvelar os complexos processos que engendram de 

significados os discursos fotográficos. 

Em teoria, a fotografia possui a mágica incumbência de revelar o mundo, mas na 

medida em que muitos registros se tornam reféns de ressignificações e silenciamentos, 

seu propósito primordial torna-se um fardo e falha em suas missões. Seu caráter 

polissêmico é o que a permite oscilar entre o bem e o mal, entre ser um produto cultural 

que se presta a esclarecimentos ou a alienações. Contudo, a prática fotográfica mantém 

sua potência política latente.  

Uma única fotografia foi capaz de consolidar um marco divisor na problemática 

questão dos refugiados, obrigando a mídia mundial a mudar a perspectiva e corrigir o que 

antes era visto como a crise dos imigrantes na Europa para a real complexidade da Guerra 

na Síria e o colapso do Oriente Médio. Foi igualmente uma única fotografia que rompeu 

as barreiras na representação das crueldades de seus próprios exércitos e transformou a 

opinião pública que, após sua aparição, se tornou contrária à Guerra do Vietnam. Séries 

de imagens denunciam abusos e formalizam críticas sociais sobre desigualdade e miséria 

em diversas regiões do planeta.  

Na contemporaneidade, a acessibilidade a câmeras fotográficas interconectadas 

com o mundo por meio de redes sociais coloca a oportunidade de uma comunicação 

autoral na mão de todos. Agora o fotógrafo tem a chance de escrever suas próprias 

legendas e publicizar suas próprias imagens, a intermediação da mídia de massa não é 

mais imprescindível, e a força de uma comunicação alternativa horizontalizada segue 

crescente.  

As imagens fotográficas são inerentes à vida cotidiana e, portanto, precisam ser 

percebidas criticamente e utilizadas politicamente como ferramenta de comunicação e 

transformação social. 
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