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Resumo 

 

A passividade do consumidor de imagens de dor e violência sofre reiteradas críticas por 

atestar um afastamento do ser humano de sua condição social e por flertar com o prazer 

gerado pelo sofrimento alheio. No cinema, Michael Haneke busca problematizar a 

questão ao quebrar códigos fílmicos, revelando ao espectador a sua condição de voyeur 

do sofrimento, distante de uma desejável empatia. O presente artigo analisa algumas 

estratégias utilizadas pelo diretor e propõe reflexões sobre como consumimos essas 

imagens de dor, e mais,  como a ruptura de códigos ficcionais pode se tornar uma chave 

de pensamento para reformarmos a produção e o consumo de imagens jornalísticas e 

documentais.  
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O consumo de imagens de violência 

 

 A humanidade é consumidora de violência desde tempos remotos. Espetáculos 

como batalhas, homens enfrentando feras, crucificações e linchamentos,  são todos 

eventos coletivos de violência, recorrentes na história, cujo sentido de existência está 

diretamente vinculado a presença de um destinatário final, o público. Poderíamos aqui 

retomar espetáculos como as batalhas de gladiadores no Império Romano, como um 

política de entretenimento popular, ou ainda, o ritual de crucificação do Cristo, como 

medida educativa e demonstração de força do Estado contra os transgressores. No 

presente artigo concentraremos nossos esforços em discutir as representações técnicas 

desses eventos, viabilizadas com o advento da fotografia e do cinema no século XIX. 

 A romancista e filósofa norte americana, Susan Sontag, levanta a discussão 

acerca da passividade do espectador da guerra e da violência na modernidade, que ao 

vê-las parece assistir um filme de ficção, sem desenvolver empatia pelos envolvidos e 
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muitas vezes até sentindo alívio por sua condição distanciada, por não estar lá. A falta 

de empatia parece flertar com o prazer, e esse gozo a partir da dor dos outros parece 

transitar entre realidade e ficção de maneira assustadora, o que nos faz pensar sobre as 

responsabilidades da representação nesse movimento de hibridização de sentimentos. 

 

 
Cidadãos da modernidade, consumidores de violência como espetáculo, 

adeptos da proximidade sem risco aprendem a ser cínicos a respeito da 

possibilidade da sinceridade. Algumas pessoas farão qualquer coisa a 

fim de não se comover. Como é fácil, da sua poltrona, longe do perigo, 

reivindicar uma posição de superioridade (SONTAG, 2003, p. 45). 

 

 

 O que nos atrai em imagens de horror ou morbidez? É certo que imagens de dor 

e sofrimento parecem gerar empatia. Há um, muitas vezes breve, momento de 

contemplação, reflexão e talvez até de sofrimento solidário. Mas será que se colocar no 

lugar do outro não carrega alguma fruição de prazer, ou de alívio? Será que a dor dos 

outros não nos atrai justamente por ser dos outros? Talvez aí resida o questionamento 

sobre o interesse humano pelo horror, inclusive como objeto de fruição estética 

ficcional. Sontag (2003, p. 40) faz uma rica contribuição ao mencionar que “nem todas 

as reações a tais fotos estão sob a supervisão da razão e da consciência. A maioria das 

imagens de corpos torturados e mutilados suscita, na verdade, um interesse lascivo”.  

 Pensar a relação entre as imagens de horror como algo para além de uma 

mediação baseada estritamente em sentido e regulações morais é uma maneira de 

entender o interesse por esses corpos violados. Contemplar essas imagens é um ato 

quase pornográfico, uma aproximação entre repugnância e sedução. Não parece se tratar 

de mera curiosidade, mas da existência de uma mórbida atração, um tormento interior e 

que resulta em um conflito mental, cuja discussão documentada remete aos escritos de 

Platão e se estende passando pelas proposições freudianas e chegando a 

contemporaneidade. 

 A crítica ao consumo dessas imagens reside exatamente no distanciamento entre 

seu ideal inicial e seu efetivo efeito e consumo. As imagens de dor e sofrimento se 

apresentaram como uma forma de revelar ao mundo os horrores da guerra e dos 

conflitos, quase que como um manual prático do que não fazer, para que a humanidade 

pudesse não mais repetir aqueles eventos e suas repercussões. Ocorre que o consumo da 

violência se tornou mecânico, normalizado, tão comum e frequente quanto resultados 

esportivos ou previsões climáticas.  
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Códigos de guerra e representação 

 

 Os limites entre o que mostrar e o que esconder sempre foram tênues. 

Inicialmente podemos pensar em limitações morais e tecnológicas na representação da 

violência. Quando Roger Fenton registrou a Guerra da Criméia, as câmeras eram 

grandes, pesadas e demasiado lentas. Restando a ele registrar campos vazios e vestígios 

de uma guerra que não podia ser mostrada. Com o passar dos anos as restrições técnicas 

foram rapidamente superadas, sobrando então as limitações morais sobre o que poderia 

e o que não poderia ser representado.  

 A discussão sobre limites das imagens jornalísticas, e mesmo de criações 

artísticas, perdura até hoje, o que explica o código silencioso que  desestimula  a 

circulação de imagens dor como a dos americanos mortos nos atentados de 11 de 

Setembro de 2001 no World Trade Center, em Nova Iorque. O mesmo código mantém 

sob as sombras as imagens de decapitação e ações do Estado Islâmico contra os 

militares do ocidente. Uma guerra midiática que oscila entre a preocupação com a 

exposição de imagens demasiadamente gráficas e o silenciamento do inimigo.  

A representação da guerra é algo que desde suas origens despertou o interesse 

humano. Os governos sempre se preocuparam com o impacto negativo que a imagem de 

seus soldados em uma situação de horror poderia causar na opinião pública. A disputa 

pelo espaço e sobre as decisões de mostrar ou não mostrar se tornaram eminentemente 

políticas, assim como sempre foi o território da representação da dor e do sofrimento. 

Mostrar a dor do outro pode ser pedagógico, uma ameaça sobre consequências de não se 

adequar a uma conduta normativa. Os linchamentos, apedrejamentos, execuções, eram 

(ou são) cerimônias públicas, criadas para educar os espectadores sobre as punições e 

consequências de infringir normas e enfrentar o Estado. As decisões sobre mostrar ou 

ocultar imagens também têm acentuado cunho político. No oriente médio o Estado 

Islâmico montou um aparato midiático para transmitir e repercutir as execuções de 

reféns do ocidente, já Osama Bin Laden foi morto pelo exército americano em uma 

operação transmitida em tempo real para a Casa Branca, mas sem qualquer vazamento 

de imagem do seu corpo sem vida. É importante ressaltar que o projeto estético de 

representação não pode ser separado de um projeto político sobre visibilidades.  
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A representação da guerra gerou profundas feridas nas sociedades nela 

envolvidas, a visão dos jovens enviados aos territórios inimigos sendo mortos e 

vivenciando o horror sempre deram o tom da opinião pública sobre os conflitos. Por 

outro lado, mostrar quão horrível é o inimigo é um reforço argumentativo em favor dos 

conflitos. Basta olhar para trás e ver como a quebra dessas convenções gera traumas 

sociais. A Guerra do Vietnã perdeu massivo apoio popular através das imagens de 

sofrimento, tanto do exército americano quanto da dor por ele imposta aos inimigos. 

Como esquecer a foto da menina vietnamita correndo de um ataque de napalm na 

célebre foto de Nick Ut para a Associated Press? Quando observamos as guerras mais 

recentes, ainda que com uma gritante elevação no número de dispositivos de captura de 

imagem, vemos reproduções de combate menos cruas, menos gráficas, que mostram a 

guerra como uma operação quase que pontual e indolor, elevando-se o papel da 

tecnologia e promovendo-se uma assepsia e uma despersonalização do conflito.  

Hoje há um código de guerra que preserva a imagem de civis e das figuras 

atreladas a inocência, como as crianças, mulheres e idosos. 

 

Como um editor de notícias da NBC observou seguindo a decisão da 

rede de não mostrar uma imagem particularmente horrível: "Eu acho 

que podemos transmitir o horror desse ato desprezível enquanto somos 

sensíveis aos nossos espectadores". Embora a descrição da morte tenha 

empurrado os executivos de notícias para debates sobre se, onde , e 

como eles devem exibir as imagens, sua discussão se moveu em direção 

a um estreitamento de possíveis práticas de imagem (ZELIZER, 2010, 

p.19, tradução nossa). 

 

 

 O professor Jacques A. Wainberg (1996, p. 61) aponta a Guerra do Golfo como 

um caso de sucesso na tentativa americana de conquistar adesão popular, “diabolizou-se 

o inimigo e glorificou-se os novos Aliados”, criou-se uma representação que justifique o 

conflito e as agressões, uma preocupação surgida sobretudo no pós guerra do Vietnã. 

 

 
As forças armadas dos Estados Unidos resgataram sua dignidade, com 

um número mínimo de baixas, enquanto a imprensa concordava em 

comportar-se, mais uma vez, em nome da pátria, com um código de 

guerra na mão: poucas imagens de vítimas civis e de soldados mortos e 

feridos (WAINBERG, 1996, p. 61). 

 

 

 Como já pontuado, a questão da visibilidade é eminentemente política, seria 

arriscado pensar os dois fatores de forma isolada. Por exemplo, seria a imagem 
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(ausente) de Osama Bin Laden morto uma demonstração de força  do exército 

americano ou uma centelha de fogo em gasolina, inflamando uma causa adormecida e 

transformando-o em um mártir para seu grupo? E se pensarmos as imagens do provável 

linchamento e morte de  Muammar al-Gaddafi, que efeitos aquelas imagens provocaram 

na representação do fim de um ciclo de 42 anos de governo na Líbia? É claro que a 

preservação do corpo, a ética jornalística, uma suposta conduta moral, poderiam ser 

evocados como explicações lógicas para justificar a ausência das imagens de morte, mas 

quando essa visibilidade é seletiva, ocorrendo para uns e não para outros, fica claro que 

a questão da visibilidade habita com muito mais solidez o território da disputa do poder 

da representação que o de códigos de conduta humanos. 

 Acontece que por mais que as imagens estejam, ou sejam tornadas, 

indisponíveis, há um mórbido interesse humano pela violência, e talvez para suprir essa 

necessidade emocional é que surgem as ficções, com temáticas diversas, mas que por 

serem “apenas ficções” estão autorizadas a produzir e circular imagens que não seriam 

socialmente aceitas.  

 

Ficções que geram  emoções reais 

 

Como podemos sentir emoções reais a partir de ficções?  O filósofo americano 

Noel Carroll, propõe uma resposta a partir da teoria do pensamento, indicando que 

nossa capacidade de imaginar o acontecimento nos faz ter emoções genuínas ao 

ponderar os efeitos daquela situação hipotética, o que nos gera emoções, mesmo dentro 

do conforto de nossas poltronas, Carroll (1999, p. 118) menciona que “o horror artístico 

é aqui uma emoção genuína, não é uma emoção fingida, pois uma emoção real pode ser 

gerada pelo fato de se entreter o pensamento de algo horrível”. 

Quando vemos uma criança com medo de algum monstro é comum racionalizar 

a situação e tentar convencê-la da impossibilidade da existência daquele ser. Um 

processo lógico e racional, que combate a fantasia com a realidade. Mas essa 

argumentação lógica desaparece quando sentamos em uma sala de cinema e nos 

colocamos durante duas horas em um estado de suspensão da descrença, imersos em 

uma história sabidamente ficcional, mas que nos afeta e emociona, uma condição 

paradoxal que Noel Carroll (1999, p. 119) nos explica a partir da sensação de medo 

gerada quando estamos a beira de um abismo. Ocorre que “não ficamos assustados pelo 
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acontecimento de nosso pensamento de cair, mas, sim pelo conteúdo de nosso 

pensamento de cair – talvez a imagem mental de despencar no espaço”. 

A indústria de conteúdo logo percebeu as possibilidades comerciais de explorar 

o prazer gerado pelas ficções, mesmo por aquelas que se propõem a provocar medo. 

Pois oferecer esse sentimento sob premissas locais e temporais de controle e segurança 

pode gerar um efeito prazeroso, um exercício de consumo de dor e horror que é 

socialmente aceito e que não oferece riscos ao espectador. 

[...] Ramos de entretenimento lançaram atrações que provocavam um 

medo “seguro” nas pessoas. Surgiram parques de diversão, espetáculos 

teatrais sobre desastres, apresentações de vaudevilles, museus 

melodramáticos e exibições mecânicas ousadas, como o globo da morte. 

Não raro, nessas apresentações, a população experimentava, de 

maneiras diferentes, uma situação inusitada: ficava “frente a frente” 

com a morte, mas totalmente protegida dela. Sentia, assim, apreensão e 

alívio ao mesmo tempo (LOPES, D. V; RAMARI, T. H., 2016, p. 115). 

 

Ora, a distância entre o espectador de um filme de ficção é realmente tão maior 

que aquela que separa os habitantes do ocidente acompanhando uma guerra no oriente 

médio? A condição de proteção e distanciamento provocada pela representação 

midiática da realidade, em contraste com as estratégias imersivas empregadas pelos 

realizadores parece tornar tênue a linha que separa as ficções e as representações do 

real. 

A partir dessa paradoxo das ficções, que geram emoções reais, podemos 

entender que a distância entre o consumo das imagens de violência reais e ficcionais é 

estreita e pode compartilhar mais semelhanças que diferenças. Partindo dessa 

consideração podemos investigar algumas das estratégias de conscientização do 

espectador utilizadas nas ficções e refletir como elas podem se materializar e impactar o 

consumo das imagens jornalísticas e documentais. 

 

A ruptura de códigos e a desestabilização do espectador 

 

 É diante da inquietude gerada pelo visão quase que prazerosa diante das imagens 

de sofrimento dos outros que o cineasta austríaco, Michael Haneke, constrói Violência 

Gratuita (1997), um filme que funciona como dispositivo para interrogar essa relação 

de prazer e dor. 
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Haneke é entusiasta do chamado counter-cinema, um movimento de oposição ao 

cinema realista narrativo dominante, que conta com a colaboração de um espectador que 

apenas consome o conteúdo, sem problematizar seus mecanismos de produção ou 

consumo. O diretor buscar desestabilizar sua audiência, torná-la consciente de seu papel  

 

Imagem 01. Fonte: Quadro do filme Violência Gratuita 

 

diante da imagem. Em Violência Gratuita é através da suspensão da diegese que se 

ativa esse mecanismo. Após uma série de eventos onde dois jovens perseguem e 

torturam uma família, vemos uma sequência onde a mãe busca por seu cachorro de 

estimação. No meio de um jogo de esconder, de “quente e frio”, um dos algozes da 

família, observando a mulher em sua agonia, se volta para câmera e pisca o olho com 

um ar de riso no rosto. O filme até então realista, violento e desconfortável, passa a 

provocar não só a família, mas sobretudo ao espectador, que parece ser revelado por trás 

de sua tela. Ao revelar que é consciente da existência do espectador o personagem 

parece dar novo significado às suas ações, que agora tem um destinatário, nós, que 

somos cúmplices silenciosos de suas crueldades. 

 

[...] Nós fazemos isso [assistimos à sequência] sem uma consciência de 

culpa porque nós – ao menos no momento da ação – não nos tornamos 

conscientes desse papel. [...] A cumplicidade na culpa é também aquilo 

para o qual a violência deve a sua toda poderosa presença. A ação 

subrogada bane o terror da realidade; um modo de narrativa mítica e um 

modo de estetização da representação permitem uma liberação segura dos 

nossos próprios medos e desejos. O herói na tela transcende o desamparo 

e a impotência do espectador com suas realizações (HANEKE apud 

LOPES e RAMARI, 2016, p. 115). 

 



 

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

 

 8 

 

A intencionalidade de Haneke é clara e inclusive declarada pelo próprio. O que 

buscamos apontar aqui são as estratégias utilizadas pelo autor. Fica claro que é através 

da ruptura de códigos de linguagem, consolidados no repertório dos espectadores ao 

longo de mais de um século de cinema, que o autor propõe um novo tipo de 

relacionamento entre o público e o objeto de fruição de sua experiência. Haneke, da 

mesma forma que Sontag, critica a passividade e a distância dos consumidores de 

imagens de violência. No entanto, a solução proposta pelo cineasta está ancorada em um 

código narrativo ficcional, enquanto as guerras e imagens de conflitos habitam o mundo 

real. Seria possível pensar em estratégias comuns para desestabilizar o espectador? 

Como gerar empatia pelas imagens de dor?  

O cinema contemporâneo, sobretudo em produções vinculadas ao horror 

artístico (produzido no âmbito das ficções) tem caminhado em direção a uma 

intensificação do efeito do real. Há basicamente dois subgêneros de horror aos quais 

podemos atribuir a busca mais intensa pelo real: o chamado torture porn evidencia o 

hiperrealismo das imagens de dor e sofrimento, explorando de maneira quase sádica os 

corpos deteriorados, já os found footages, ou falsos documentários de horror, imprimem 

em suas narrativas os impactos de uma sociedade que produz imagens incessantemente 

e que é constantemente vigiada por dispositivos móveis de captura. Os filmes found 

footage incorporam estatutos narrativos do documentarismo, como a câmera na mão, 

imagens tremidas ou granuladas, presença da câmera na diegese, entre outros. E através 

disso buscam romper com uma bipartição até hoje muito presente na lógica da 

distribuição e consumo de filmes, que os divide entre os reais e o ficcionais. 

 

Ao se eliminar aquilo que elas têm de mais profundo, restam choques sensoriais 

suportados pelo poder ilusório do cinema. Desse modo, os choques podem ser 

cada  vez mais intensos, mas não são insuportáveis como seriam se o público 

fosse atingido por eles na vida real. Esse esvaziamento do que é inaceitável, 

intragável e detestável faz com que o espectador, diante de uma régua ético-

moral, não se sinta culpado por aquilo que consome, tampouco pelo 

desempenho no papel de cúmplice de personagens assassinos, quando acontece 

(LOPES, D. V; RAMARI, T. H., 2016, p. 115). 

 

 

Ocorre que diferente do proposto por Haneke, as estratégias mobilizadas pelos 

mais recentes subgêneros do horror buscam uma intensificação de efeitos, no primeiro 

caso, e uma apropriação de efeitos do documentarismo, no segundo caso. Essas 

estratégias certamente surtiram algum efeito, no entanto, sua força vem se dissipando ao 



 

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

 

 9 

passo que o espectador conhece e se habitua as características de cada subgênero. Isso 

talvez nos coloque diante de um limite, o espectador sempre estará protegido, dentro de 

sua casa, de um cinema, em uma confortável poltrona, em um espaço e tempo 

controlados. Sua experiência vai até o limite do jogo que ele próprio se propõe a 

participar e foi entendendo isso que Haneke propôs uma quebra de regularidades. Ao 

seduzir e convidar o espectador a ver um filme violento, recheado de cenas de agressões 

e calcado em uma apresentação realista, o autor oferece a condição voyeurística e faz 

tudo parecer correr bem até que o personagem agressor interage com a câmera (com o 

espectador), revelando-o e convidando-o para aqueles jogos de horror.  

Violência Gratuita segue seu curso dentro de uma regularidade realista nos 

conduzindo novamente a passividade, da qual somos mais algumas vezes retirados a 

cada novo movimento planejado pelo realizador. O grande anticlímax, a quebra da 

catarse, é certamente uma cena em que após reiteradas sessões de tortura finalmente 

uma das vítimas consegue alcançar uma arma e se vingar de um de seu algozes. Uma 

cena esperada e naturalmente desejada em qualquer situação desse tipo. Acontece que 

após a morte de seu parceiro o segundo vilão simplesmente procura por um controle 

remoto e rebobina o filme que estamos assistindo até pouco antes da vítima pegar a 

arma e muda todo o curso da ação. Deixando assim categoricamente explícito que tudo 

está sob controle da direção, que nosso papel é de apenas assistir aquele filme e ter 

plena consciência disso.  

O filme promove a subversão de códigos e a retirada do espectador do seu papel 

de passividade, colocando-o como polo ativo da trama, ou no mínimo, como conivente 

com as ações,  revelando seu papel voyeurístico. O intencional mal estar é capaz de nos 

fazer refletir sobre a maldade inerente ao homem, torna o espectador consciente. Mas 

seria essa uma tomada de consciência sobre a condição da maldade humana ou tão 

somente uma percepção sobre a própria conduta inapropriada de sentir prazer com 

imagens de dor, o que em seguida desencadearia o comportamento moral desejável, ou 

seja, a repugnância e o desprezo pelos agressores? É difícil tomar posição, mas talvez 

nossa condição cínica de espectador esteja em águas ainda mais fundas do que as quais 

Haneke se propôs a navegar. 

Observamos que a quebra de códigos proposta por Haneke é capaz de imprimir 

forças nas imagens, intensificando seu potencial de chocar e provocar horror.  Isso 

talvez nos leve a um paralelo interessante ao da imagem de guerra, que parece 
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igualmente ter códigos narrativos, que quando quebrados nos desestabilizam enquanto 

espectadores. Parece estar tudo bem quando vemos o cadáver de um ditador como 

Muammar al-Gaddafi, mas não sabemos lidar com o jovem garoto Sírio, de pele branca, 

com boas roupas, morto no litoral turco, é uma imagem situada fora dos códigos de 

representação do horror e da guerra. 

 

Rompendo os códigos de guerra 

 

Somos consumidores de imagens de dor e violência há mais de um século. Ao 

longo de todos esses anos a sociedade autorizou e desautorizou imagens por seu 

conteúdo, pela forma, pela carga política ou afetiva que elas carregavam. 

Muito se fala sobre uma indevida apropriação do sofrimento do outro pelos 

fotógrafos e cineastas. Fotógrafos como Sebastião Salgado são acusados de fazer fama a 

partir da miséria alheia. Mas se refletirmos sobre o problema com mais profundidade 

poderemos observar que o papel do outro na representação nem sempre é de 

ingenuidade ou inocência, para eles a representação também importa, também diz um 

pouco de como ele se mostra e quer ser visto, um contrato civil entre fotógrafo e 

fotografado, que autoriza ou não a produção de imagens. 

Ainda assim, é notável que essa relação de representação não se encerra entre as 

duas partes envolvidas, há uma mediação social, seja da mídia, seja da opinião pública, 

que estabelece códigos morais sobre o que é ou não tolerável. Ainda que a 

representação de um exército inimigo esteja autorizada pela conjuntura política, não é 

socialmente desejável que um jornal publique fotos de atrocidades em sua página 

principal, nem que uma imagem muito gráfica surja na televisão enquanto as famílias 

tomam seu café da manhã. 

 Olhando retrospectivamente as últimas imagens que geraram comoção global é 

possível apontar algo que as une, em geral são as vítimas civis, os inocentes, os 

alcançados pelos atentados, que ainda tocam de forma mais aguda o espectador. É 

vendo a dor onde não se espera que o desconforto acontece, talvez aqui seja possível 

pensar no paradoxo das ficções, seria o desequilíbrio do espectador dessas imagens 

oriundo daquela horrível situação concreta ou tão somente um produto do pensamento 

de estar naqueles eventos, de olhar para situações não normativas e longe do controle 

social?. E esse é um dos mais avassaladores medos do cidadão contemporâneo, o medo 
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do terrorismo, pois ele não tem rosto, hora e local para acontecer. Ainda que se 

recriminem os imigrantes, que se rotulem os árabes, que se inspecionem com mais vigor 

todos os latinos, o terror não respeita rótulos e continua assombrando sobretudo a 

sociedade europeia e norte americana. 

Mas retomando um ponto anterior, se não é tolerável exibir imagens cada vez 

mais violentas para intensificar o efeito no espectador, se esse é um caminho 

indesejável, como pensar em gerar instabilidade nessa relação de consumo? Como 

tornar o espectador das imagens de dor conscientes de seu lugar, das consequências de 

sua apatia, de um não envolvimento? Como entender a dor do outro como nossa e ver 

um mundo menos segregado por fronteiras e barreiras étnicas e culturais? 

Talvez aí resida uma grave questão para tomada de posição dos produtores e 

distribuidores de imagens. Do lado da produção é preciso repensar o papel da intensa 

estetização na retirada do efeito empático, em como uma imagem bela, por mais cruel 

que seja, torna seu consumo agradável e prazeroso. A guerra pode se tornar bela,  o caos 

pode ser organizado em formas, cores, perspectivas e no controle temporal promovido 

pela sua captura. As imagens de dor ocupam galerias de artes, recebem láureas e rótulos 

de belas imagens, basta uma olhada rápida em premiações importantes da fotografia, 

como o Pulitzer ou World Press Photo para ter a dimensão de como a dor é valiosa na 

construção de um discurso. Premiar e celebrar a representação da dor seria uma forma 

de autorização para busca e desejo de novas imagens de dor? A busca da grande foto, da 

imagem de interesse jornalístico, conduz os fotógrafos e cinegrafistas a reforçar e 

reiterar os discursos calcados na dor do outro. 

Na outra ponta, é preciso repensar os espaços e a forma de distribuição de 

imagem de dor, retirando-as  um circuito de consumo fetichista e apelativo e inserindo-

as em espaços mais críticos e reflexivos. Utilizar imagens de dor de maneira consciente, 

pensando no lugar de fala e na representatividade, com empatia pela situação alheia, 

minimizando o sofrimento enquanto espetáculo. Ainda que seja esse um desafio a 

própria natureza humana que parece carregar desde sua ancestralidade um mórbido 

interesse sobre corpos destruídos. Afinal, só existe uma oferta relevante por haver 

demanda de consumo, que alimentam inclusive nichos de imprensa, como jornais e 

programas televisivos, especializados em noticiar crimes e eventos violentos. 

Aqui é importante traçar um paralelo entre as estratégias propostas por Haneke, 

na ruptura de códigos ficcionais, e as possibilidades de portá-las a representação real. 
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Revelar a câmera, revelar as condições da representação, ouvir o produtor da imagem e 

aqueles nelas representados, seriam todas estratégias de aproximação e humanização 

que tendem a provocar efeitos instantâneos. Veicular as imagens e problematizar o lugar 

de quem as assiste, ainda que não possamos pensar em uma personalização do discurso, 

é fundamental identificar o papel dessa sociedade ocidental, de classe média, que tem 

acesso aos bens de consumo e serviços, falar para o espectador o que seus pares, seu 

país, tem feito, como tem de posicionado em relação a questões climáticas, a crise dos 

refugiados, a desigualdade na distribuição de riquezas, sobretudo alimentos, entre tantas 

outras questões que são causa ou consequências da dor e dos conflitos. 

 

Considerações finais 

 

Acreditamos que é legítima a preocupação a respeito da passividade do 

consumidor de imagens de dor, que é saudável e necessário estimular estratégias de 

conscientização do público.  Mas a quem interessa um público consciente? O mercado 

econômico e as grandes corporações midiáticas investem na alienação social, em um 

consumo passivo dos produtos ofertados, inclusive as imagens. 

Diante das dificuldades de combater e modificar os mecanismos de difusão 

tradicionais, é fundamental pensar na disseminação de conteúdos em canais que 

suprimem algumas camadas de mediação, como as redes sociais e a internet. Além disso 

é essencial conscientizar os produtores de imagens, em busca de uma tomada crítica de 

posição, de uma construção visual que prescinda da legitimação pelos prêmios e 

museus, mas que invés disso busque construir uma representação mais empática e 

humana. 

As imagens de guerra e horror reais parecem seguir seu curso sem maiores 

desvios, as imagens de horror artístico, por sua vez, parecem buscar novos caminhos e 

inclusive demandam de uma reeducação do seu público, pois a representação de corpos 

degradados parece ter chegado ao limite, demonstrando a necessidade de construir 

narrativas mais emocionais e menos gráficas, despertando o horror a partir das 

profundezas do ser humano. 

Pensar e estudar os efeitos da representação são mecanismos de problematizar a 

situação, mas se faz necessário construir estratégias de comunicação social que 

desestabilizem o espectador, rompendo os estatutos consolidados e conscientizando-os 
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de seu papel. A academia é talvez o canal de produção e fomento, mas essas ideias 

precisam ultrapassar seus muros em busca de um efeito real na sociedade sobre a 

consciência política e os projetos estéticos que nos regem. 
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