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Resumo: Este trabalho é o resultado parcial da minha pesquisa para o Trabalho de 

Conclusão de Curso realizada na Faculdade Cásper Líbero. Nele, discuto a 

espetacularização das fotografias de pessoas em situações de violência política 

partindo de um contraponto das teorias desenvolvidas pelas autoras norte-americanas 

Susan Sontag (1933-2004) e Susie Linfield.. 

Introdução: Todos os dias, somos bombardeados por fotografias (e outros tipos de 

imagens) em diversos meios, sejam eles jornalísticos ou não. Se estamos expostos a 

toda essa quantidade de imagens, será que somos afetados por todas elas? Este 

trabalho pretende compreender a estética do fotojornalismo contemporâneo, tendo 

em vista a espetacularização da sociedade atual. 

Objetivos: Com este trabalho, pretendo comparar os conceitos desenvolvidos por 

Sontag e Linfield e aplicá-los ao trabalho do fotógrafo brasileiro Maurício Lima (1975) 

para, a partir disso, estudar a estética do fotojornalismo contemporâneo através das 

fotos-choque1 e entender quais imagens provocam alguma reação nos leitores. 

Metodologia: O método utilizado neste trabalho é a comparação das teorias 

desenvolvidas pelas autoras e análise das imagens de Maurício Lima partindo da 

abordagem semiótica como proposto pela autora Martine Joly no livro Introdução à 

análise da imagem (2013). 

Desenvolvimento: Susan Sontag provoca uma questão central em seu livro Diante 

da Dor dos Outros (2003): será que as imagens-choque provocam alguma ação nas 

pessoas que as olham? Como as pessoas recebem estas imagens? A reação às 

fotografias são as mesmas por todas as pessoas que as olham? E, mais importante: 

a superexposição do leitor às imagens de sofrimento não nos deixa “calejados” ou 

menos capazes de sentir (e reagir) à dor dos outros? 

Ela acredita que: “as fotografias são meios de tornar ‘real’ (ou ‘mais real’) assuntos 

que os privilegiados ou meramente salvos preferem ignorar.” Com esta frase, ela 

reconhece o poder da fotografia em não somente informar as pessoas sobre os 

acontecimentos mundo afora mas também de fazer os acontecimentos parecerem 

mais reais aos olhos de quem vê. 

E como respondemos a estas imagens? Sontag coloca nosso primeiro sentimento 

como sendo uma provocação: “você pode olhar para isso? existe uma satisfação em 

                                                
1Termo cunhado por Roland Barthes (1915-1980) no texto “Fotos-choque” que faz parte do livro 

Mitologias (2001). 



ser capaz de ver a imagem sem fechar os olhos. Existe o prazer de fechar os olhos 

diante do horror.” (Sontag, 2003, p. 41) Isso nos convida a sermos espectadores ou 

covardes diante das fotografias. Mas, para Susie Linfield, no livro The Cruel Radiance 

(2010), uma das questões que envolvem a fotografia de conflitos é justamente que 

não podemos prever a nossa reação: nem sempre expressamos nossos sentimentos 

como queremos ao ver um fotografia. Às vezes, nosso sentimento pode ser 

desagradável ou o contrário do que se espera. 

O fotógrafo brasileiro Maurício Lima, que será estudado neste trabalho, olha para esta 

questão de forma otimista: na entrevista publicada na revista Brasileiros, ele fala que 

“é impossível prever ou controlar a reação, o sentimento do outro, mas, se a fotografia 

causar um questionamento, ela já cumpriu um papel importante.” (Persichetti, 2016, 

p. 35) 

Mas, ainda assim, imagens da dor dos outros são feitas e são cada vez mais 

perturbadoras. Isso gera, em Sontag, a preocupação de que as fotografias serão cada 

vez menos terríveis: menos concretas, não detalhadas o suficiente. Podemos ficar 

calejados e menos capazes de sentir e o choque pode se tornar familiar. E, mesmo 

que a imagem ainda choque, podemos escolher não olhar. De qualquer uma dessas 

formas, ficamos incapazes de agir. 

Este questionamento do poder da fotografia por parte de Sontag, para Linfield, é 

chamada de ‘iconofobia. Linfield critica principalmente Sontag em relação ao seu 

desprezo pelos ideais e pelas práticas da fotografia documental, justamente pela sua 

recusa da necessidade de se mostrar as imagens de sofrimento. 

E por qual motivo nos interessamos por essas imagens, nós, espectadores? Para 

Sontag, somos atraídos pelo mórbido: temos a satisfação de saber que isso não 

ocorre conosco. Linfield concorda com Sontag em um ponto: “a fotografia de pessoas 

impotentes, vulneráveis, é um empreendimento tenso que pode facilmente virar 

condescendência.” (Linfield, 2010, p. 10) Ou seja: podemos, sim, ficar saturados com 

a quantidade de imagens de violência que vemos hoje em dia. Mas essa concordância 

é feita com ressalvas: 

Ainda que essa proposição [sobre o bombardeamento de imagens] permaneça 

inteiramente não provada -- e falta lógica básica --, ela implica que uma era de ouro 

existiu na qual pessoas em todo o mundo respondiam com empatia, generosidade e 



uma ’ação salvadora’ quando confrontadas com o sofrimento do outro. (Linfield, 2010, 

p. 46)2 

Essa ideia é contrária a uma fala de Maurício Lima em entrevista para a jornalista 

Patrícia Campos Mello no jornal Folha de São Paulo: “Não tem sentido a gente colocar 

a situação desses refugiados em tanta evidência por nada; as pessoas precisam se 

conscientizar de que isso não deveria continuar a acontecer.” (Campos Mello, 2017) 

Linfield afirma que “as fotografias nos tiraram o álibi da ignorância.”17 (Linfield, 2010, 

p. 46) Ou seja: não podemos alegar que não sabemos o que acontece na Guerra da 

Síria ou no Afeganistão; não podemos negar a crise de refugiados resultante das 

guerras. 

Resultados preliminares: Ao comparar o trabalho das duas autoras principais, algo 

que fica evidente é que a fotografia tem, sim, poder de comunicar e causar uma atitude 

por parte de quem a vê. Nesta parte do trabalho, pudemos também ver que o ato de 

fotografar não é, via de regra, um desrespeito, mas sim algo para mostrar e tentar 

solucionar a situação retratada. 
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