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Resumo 

Este estudo se insere nas discussões sobre como as representações sociais podem configurar 

compreensões temáticas da violência em época de guerra, a partir da imagem fotográfica. 

Nesse sentido, investigam-se as representações da violência nas imagens fotográficas 

publicadas no Jornal Folha de São Paulo, durante o período da guerra da Líbia, em agosto de 

2011. Esta delimitação temática orientou a questão norteadora da pesquisa, que busca 

responder à seguinte problematização: De que forma a imagem fotográfica pode representar a 

violência? Decorrente desta questão, outras foram levantadas como: Que técnicas fotográficas 

foram usadas para representação da violência? Que temáticas são recorrentes na representação 

da violência? O intuito do trabalho é compreender as representações da violência em imagens 

fotográficas. A partir disso, os objetivos específicos são: descrever os modos de representação 

da violência, sistematizar suas singularidades e perceber as temáticas propostas para a esta 

ideia. Para dar conta desta proposta, usou-se processo observacional e metodologias 

qualitativas. Trata-se de uma pesquisa interpretativa que utilizou-se da leitura fotográfica, 

proposta por Barros (2005). Teoricamente, o estudo está estruturado a partir de autores como: 

Jorge Pedro Sousa, Dulcilia Buittoni, Roland Barthes, Lucia Santaella, entre outros. 

Palavras chaves: Fotografia. Representação. Violência. 
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Abstract 

From the photographic image, this study included discussions about how social 

representations can configure thematic understandings of violence in wartime. In this sense, 

this research analyses the representation of violence in the images published in the newspaper 

Folha de São Paulo, during the period of the Libyan war, in August 2011. This thematic 

delimitation guided the central question of the research, which seeks to answer the 

questioning: How the photographic image can represent the violence? Resulting from this 

issue, others questions were raised such as: What photographic techniques were used to 

represent the violence? Which themes are recurrent in the violence representation? The work 

order is to understand the representations of violence in photographic images. From this, the 

specific objectives are: describe the modes of violence representation, organize their 

singularities and understand the themes proposed for this idea. To account for this proposal, it 

was used a process observational with a qualitative methodology. It is an interpretative study 

that was used to read the photo, proposed by Barros (2005). Theoretically, the study is 

structured from authors such as: Jorge Pedro Souza, Dulcilia Buittoni, Roland Barthes, Lucia 

Santaella, among others. 

 

Keywords: Photography. Representation. Violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo reflete sobre a fotografia como um discurso que pode representar 

violências registradas em guerras. Nesse sentido, delimitou-se o episódio da República da 

Líbia, no ano de 2011, através de fotos veiculadas no jornal Folha de São Paulo, no mês de 

agosto do mesmo ano. A Líbia é um país localizado no norte da África, limita-se a norte pelo 

Mar Mediterrâneo, a sul pelo Chade e Níger, a leste pelo Egito e Sudão, a oeste pela Argélia e 

pela Tunísia. Possui aproximadamente 6,4 milhões de habitantes. Sua capital é Trípoli e cerca 

de 95% do seu território é ocupado pelo deserto do Saara; o restante encontra-se na sua faixa 

costeira. 

Do início de 2010 até o final de 2011, os países árabes enfrentaram uma série de 

protestos contra os regimes de seus países e seus ditadores. A Líbia foi o terceiro país a entrar 

nessa série de movimentos, denominados Primavera Árabe. Antes, os protestos em países no 

Oriente Médio e norte da África haviam derrubado o presidente da Tunísia, Zine El Abidine 

Ben Ali, e provocado a renúncia do presidente do Egito, Hosni Mubarak, que havia 30 anos 

estava no poder.  

No dia 15 de fevereiro de 2011, iniciou-se uma série de protestos populares 

antigoverno na Líbia, com o intuito de acabar com a ditadura do coronel Muammar Al-

Gaddafi, no poder havia 42 anos. Gaddafi chegou ao poder em 1969, com 27 anos de idade, 

por meio de um golpe de estado contra o Rei Idris Senussi, que tinha governado a Líbia desde 

a independência do país em 1951. Gaddafi assumiu a posição de Chefe da Nação até 1977. 

Durante seu governo, a Líbia experimentou alguns períodos de forte crescimento 

econômico, que foi muito abalado pelas sanções impostas por países ocidentais contra seu 

governo. Devido às enormes rendas provenientes do petróleo, Muammar pode sustentar vários 

programas sociais que acabaram por dar à Líbia o maior índice de desenvolvimento humano 

do continente Africano; todavia sempre foi contestado em razão da participação de sua família 

no poder. 

Os rebeldes, termo usado pela mídia para se referir aos líbios contra o regime do 

ditador, exigiam melhorias sociais e políticas, procurando trazer uma maior liberdade, 

democracia, direitos humanos, melhor distribuição de renda e diminuição da corrupção 

governamental no país. 
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Essa onda de protestos e revindicações dos rebeldes contra Muammar Gaddafi 

acabou por gerar uma guerra civil conhecida como Revolução Líbia; iniciando-se no 

momento em que as forças do ditador abriram fogo contra a população liderada pelos 

rebeldes. A guerra iniciou-se na região de Cirenaica, norte africano, desenvolvendo-se para 

todo o país. 

Durante os conflitos, a conexão com a internet foi bloqueada no país, os telefones na 

sua maioria encontravam-se mudos. Além disso, reconhecida internacionalmente como uma 

grande exportadora de petróleo e derivados, a Líbia teve um forte declínio de produção. 

Com a prolongação da guerra e morte de vários civis, diversos outros países 

liderados pelos Estados Unidos buscavam e pediam o fim da Guerra da Líbia enfraquecendo o 

poder do ditador. Importantes membros do regime, como ministros e o chanceler Moussa 

Koussa, abandonaram Gaddafi, o que, aos poucos devido, às tomadas de território pelos 

rebeldes, ocasionou a queda do ditador. 

Em setembro de 2011, houve o reconhecimento do Conselho Nacional de Transição 

(CNT) criado pelos opositores a Gaddafi e rebeldes através da ONU, como representante 

legítimo do país. E, em outubro de 2011, houve a prisão e por fim morte de Muammar, 

encerrando a Revolução Líbia. 

A partir da contextualização apresentada, a pesquisa estrutura-se em uma leitura da 

representação da violência em fotografias de imprensa da guerra da Líbia, veiculadas nas 

capas do jornal Folha de São Paulo das edições nacionais, no período entre os dias 22 a 26 de 

agosto de 2011, sobre o conflito envolvendo o ditador Muammar Al-Gaddafi, no país da 

Líbia.  

Nesse cenário, a questão norteadora do trabalho é: Como se dá o processo da 

representação da violência de fotografias de imprensa estampadas em sequência nas capas da 

Folha de São Paulo durante a guerra da Líbia? 

O trabalho tem como intuito compreender os modos de representação da violência 

em fotografias jornalísticas da Folha de São Paulo durante a guerra da Líbia. Nesse sentido, os 

objetivos específicos são mapear os elementos da linguagem fotográfica, mais utilizados pela 

fotografia de imprensa nas coberturas de guerra; identificar as marcas de representação da 

violência e analisar os significados propostos nas fotografias. 

Justifica-se a escolha deste tema em razão do gosto e interesse deste autor em 

fotografia desde o inicio do curso de jornalismo, a aproximação com a fotografia de imprensa 

a partir da cadeira de Fotojornalismo I, do estudo e da prática realizados nela. Após a cadeira 
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específica de Fotojornalismo I, houve ainda uma maior aproximação com a área, a partir do 

voluntariado no Lab. de Fotografia e Memória. Após isso, ainda se pode aprender e praticar 

mais a fotografia de imprensa na posição de monitor, contribuindo com a disciplina e o Lab. 

referido. Na cadeira de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação, no 6º semestre do 

curso, já tendo aproximação com algumas reflexões no âmbito da fotografia de imprensa, 

partiu-se em busca de uma temática e de um objeto de pesquisa. Na época, acontecia a guerra 

da Líbia, e após ler as matérias na Folha de S. Paulo, ocorreu a opção em trabalhar com as 

fotografias desse acontecimento. Isto posto, a pesquisa contribui para o campo da fotografia 

na área do jornalismo e, mais especificamente, sobre a representação da violência em 

fotografias de imprensa. 

No que diz respeito à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e 

optou-se como técnica de pesquisa observações semânticas baseadas na proposta de leitura e 

análise de imagem apontada por Barros e Duarte (2005). Nesse sentido, criaram-se duas 

categorias de análise, a saber: recursos técnicos e recursos temáticos. Estas duas categorias 

pontuam aspectos que referenciam o modo como a fotografia apresenta a violência na Guerra 

da Líbia no que diz respeito à expressão e também no que diz respeito ao conteúdo.   

Como suporte teórico, usou-se autores como Dulcilia Buitoni, Ivan Lima, Jorge 

Pedro Sousa, Lucia Santaella, Robert Muchembled, Roland Barthes, Valdir José Morigi, entre 

outros. 

O trabalho foi estruturado em três partes: O primeiro capítulo apresenta a 

fundamentação teórica, onde os conceitos são pertinentes para servirem como manancial de 

conhecimento sobre o tema; no segundo capítulo abordam-se as questões metodológicas, para 

explicitar o percurso percorrido pelo pesquisador; e, finalmente, no terceiro capítulo, são 

feitas as análises das fotografias impressas sobre a Guerra da Líbia. 
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CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 A FOTOGRAFIA COMO INFORMAÇÃO 

 

Há um universo de particularidades possíveis de se abordar na fotografia, podendo ir 

de um ponto de vista técnico e material, no caso da máquina, até questões filosóficas e 

humanas da fotografia, como forma de representação e conhecimento, explica Santaella 

(2005). 

A fotografia jornalística é uma informação predominante no mundo contemporâneo, 

uma vez que vivemos a era da sociedade da imagem. A imagem fotográfica é atravessada por 

diversos limites que regem sua função comunicacional e expressiva, remetendo esses aspectos 

à sua relação com a representação da realidade, de sujeitos e da circulação de conhecimentos. 

Nesse sentido, historicamente, o termo fotografia possui dois conceitos, um de origem 

ocidental e outro oriental; é possível dizer que ambos se complementam. 

O termo fotografia usado nos países ocidentais é original da Grécia e pode ser 

dividido em foto = luz; grafia = escrita. Já no oriente, mais precisamente no Japão, usa-se o 

termo sha-shin, que significa reflexo da realidade. Nesse sentido, a fotografia é um texto e 

como tal é formada por uma linguagem específica. 

Lima (1988) define que da mesma maneira que a palavra constitui a escrita 

alfabética, os componentes constituem a escrita icônica. Esses componentes podem ser 

divididos em três grupos. Os vivos, que englobam os humanos e os animais, os móveis, que 

são fenômenos e elementos naturais, e por fim, os componentes fixos, representados por 

objetos de toda forma. Dentre isso há uma questão hierárquica essencial no processo 

fotográfico. O componente vivo costuma dominar os demais, varia a intensidade. Os móveis 

dominam sobre os fixos, independente do tamanho. Essa hierarquia se dá através do momento 

da leitura da fotografia. 

Exceções devem ser consideradas, como quando o componente vivo ocupa espaço 

reduzido na imagem ou quando o fixo representa algo fora do comum, trazendo assim um 

maior interesse. 

É comum usar especificações para definir de maneira simples as imagens usadas em 

periódicos como, por exemplo, fotografias de moda, arquitetura, culinária, esporte, turismo, 

entre outras; porém, essa atividade requer uma maior classificação, para possibilitar uma 

melhor compreensão e senso crítico sobre as imagens. Buitoni (2011) defende que haja uma 
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classificação das fotografias publicadas em jornais, para que assim os termos fotografia de 

imprensa e fotojornalismo não sejam usados de maneira ambígua nos âmbitos profissional e 

acadêmico. Dessa forma, deve usar-se o termo fotografia de imprensa para o dividirmos em 

dois grupos, fotojornalismo e fotoilustração. 

É importante frisar que as fotografias presentes nas publicações que não fazem parte 

do corpo editorial devem ser descartadas desta discussão; a autora salienta que fotografias 

publicitárias não podem ser consideradas pertencentes à fotografia de imprensa. 

De acordo com Buitoni (2011), a foto ilustrativa é caracterizada por imagens que 

tenham a função de ilustrar um conceito e ajudar a compreender uma informação. Assim, esse 

grupo permite o uso de técnicas como colagem, fotomontagem, combinação de elementos 

gráficos, permitindo assim um maior uso de recursos de edição na imagem. Costuma ser 

usada em temas analíticos e opinativos, onde existe grande dificuldade de captação, como por 

exemplo, o aborto. Além disso, é usada com frequência no jornalismo de serviço e capas de 

revistas semanais. 

Ainda segundo a autora, a foto jornalística se relaciona de maneira intrínseca à 

informação, opinião, relevância social e politica, em meio à periodicidade, tendo ainda a 

capacidade de se desdobrar em uma grande reportagem. Em comum, a fotografia documental 

carrega consigo a responsabilidade com a realidade. É bastante marcada pelo instantâneo, por 

eternizar não só a mancha de sangue, mas também o momento do disparo. 

No mesmo grupo podemos fazer uma subdivisão. Buitoni (2011) fragmenta essa 

categoria de acordo como a fotografia jornalística se apresenta em fotonotícia, quando a 

imagem tem a capacidade de noticiar por si só, acompanhada de legenda; nesse caso, também 

é comum chamar de foto legenda, melhor explicando “quando a imagem dá indícios de uma 

ação que foi continuada ou ainda que, pelo menos, sugira a existência de ações que antecedam 

ou sigam a cena registrada”. Foto de leitura unitária, quando é possível realizar uma “leitura 

individual da imagem” mesmo que possua outra imagem na matéria, não se articulando em 

sequência. A fotossequência costuma reunir imagens captadas em curto espaço de tempo, 

lembrando uma animação em lapsos breves. Foto reportagem ou reportagem fotográfica é 

quando aprofunda-se em um determinado tema, é um gênero de prestigio. 

No âmbito do jornalismo, em destaque o jornalismo diário, existem métodos que 

estruturam e organizam de maneira prévia o futuro produto; no caso do repórter fotográfico, 

as imagens. Buitoni (2011) nos coloca a pauta fotográfica como uma atividade de grande 



14 

 

importância quando um profissional intenta a abordagem de determinado tema, mesmo que 

nos dias atuais o uso de fotoilustração e a compra de fotografias oriundas de bancos de 

imagens sejam cada vez mais comum. É de suma importância imaginar e discutir o interesse 

do público em comum com a respectiva linha editorial, assim como enquadramentos, 

contextualização de tons, sempre considerando o local onde será publicada. Uma interação 

com designers e editores de arte da tal publicação pode ser de grande valia. Buitoni (2011) 

ainda recomenda buscar todas as informações do acontecimento antecipadamente por meio de 

pesquisa na internet, consulta em livros, assim como analisar a biografia das pessoas que 

serão fotografadas. 

Segundo Achutti (1997), os fotojornalistas trabalham com tempo muito escasso, suas 

fotos são de consumo diário. A grande maioria das fotografias não resiste na memória das 

pessoas por mais de vinte e quatro horas, são registros via de regra descartáveis. O 

fotojornalista que pretender uma autonomia total, uma abordagem pessoal, dificilmente 

encontrará onde publicar suas fotos. A técnica fotográfica e o seu potencial de registro 

sociocultural pode ser explicado pela antropologia visual. Um bom trabalho de documentação 

fotográfica contem em si características do bom fotojornalismo, no que tange à agilidade e 

domínio da técnica visando à comunicação visual. Um bom trabalho de documentação 

fotográfica pressupõe o conhecimento do universo a ser investigado e demanda o respeito 

pelas determinantes culturais do “outro”. Para viabilizar um trabalho de antropologia visual 

com a utilização da fotografia, é necessário que o antropólogo domine a especificidade da 

linguagem fotográfica e que o fotógrafo tenha o substrato do olhar do antropólogo, com suas 

interrogações e formas especificas de olhar o outro. 

Lima (1988) contextualiza que, diferente da leitura da escrita, que tende a ser uma 

ação linear e unidimensional, “a leitura de uma fotografia é ao contrário, bidimensional e 

prospectiva” e acaba por ser guiada pelos componentes presentes na imagem. Existem duas 

estruturas que combinadas geram uma imagem, a estrutura geométrica caracteriza-se por ser 

estática, é dotada de simetria e proporção, “um lado deve corresponder ao outro, em cima e 

em baixo”; já a estrutura perceptual é dinâmica, assimétrica, o que importa são os valores 

visuais perceptíveis pelo individuo por meio da visão, pode ser considerados biológicos. 
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1.1.1. O contexto histórico da fotografia como informação 

 

A temática guerra ou conflito sempre foi um tema recorrente dentro da fotografia de 

imprensa. O surgimento da atividade fotojornalistica é oriundo justamente da guerra. Foi por 

volta da metade do século XIX, de acordo com Sousa (2000) na guerra da Criméia (1853-

1856), conflito realizado na península da Criméia (no mar Negro, ao sul da atual Ucrânia) no 

sul da Rússia e nos Bálcãs, que a partir da necessidade de trazer um testemunho do que 

acontecia junto dos avanços técnicos e químicos da fotografia permitiu-se que o fotógrafo 

saísse dos estúdios para registrar imagens ao ar livre, em meio aos campos de batalha.  

Na Guerra da Criméia, o britânico Roger Fenton, na época fotografo do Museu 

Britânico, cobriu a batalha a serviço da revista “The Illustrated London News”, fez os 

primeiros registros fotográficos do conflito e acabou, assim, sendo considerado o primeiro 

repórter fotográfico com a temática guerra. Em razão de limitações técnicas, o repórter 

fotográfico tinha dificuldade de posicionar-se perante as ações de combate, dessa forma os 

registros fotográficos ficaram limitados a mostrar os soldados em suas instalações nos campos 

de batalha. 

Buitoni (2011) nos conta que após o acontecido na Criméia, a Guerra de Secessão 

nos Estados Unidos (1861-1865), marcada pelo ato de alguns estados declararem secessão 

para assim formar uma nova confederação, contou com o registro de diversos fotógrafos, 

publicando as imagens nas revistas ilustradas da época.  

A Guerra de Secessão, de acordo com Sousa (2000), nos trouxe aspectos a reter no 

aprimoramento do fotojornalismo de guerra. Segundo ele, os editores das publicações 

ilustradas de maneira definitiva acordaram para o interesse por parte dos leitores de serem 

observadores visuais, partindo da bagagem verossímil que a fotografia é capaz de 

proporcionar. O consenso da importância de ser veloz no espaço de tempo da captação até a 

publicação, o raciocínio da importância de se estar perto do acontecimento, a confirmação de 

que a fotografia é dotada de uma carga dramática, maior que a da pintura, logo o leitor teria a 

possibilidade de sentir-se presente na cena. 

No final do século XIX, começaram a aparecer as primeiras reportagens fotográficas 

em formato sequência ou mesmo articuladas entre elas; foi no início do século XX, através de 

avanços técnicos, inclusive no âmbito da impressão que a fotografia pode se disseminar pelo 

mundo assim como no Brasil, explica Buitoni (2011). 
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Desde então, o mundo testemunhou inúmeros conflitos por meio do jornalismo, entre 

eles duas guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial, poucas imagens foram publicadas, 

em razão da censura militar que consciente do poder da imagem, tinha receio de um possível 

desânimo das tropas assim como da população ao ver imagens que continham conteúdo de 

destruição e morte. A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi considerada a mais letal da 

história da humanidade, com mais de setenta milhões de mortos. Segundo Sousa (2000), foi 

esse conflito que possibilitou a imprensa chegar à percepção do forte poder da fotografia que, 

em certos casos, tem mais importância que o texto. De acordo com Sousa, as fotografias 

jornalísticas da segunda guerra continham intuitos manipuladores, desinformativos, contra 

informativos e propagandísticos, desta forma a censura ocultou a verdadeira face do conflito. 

Buitoni (2011) acrescenta que “a Segunda Guerra Mundial teve bastante cobertura”; 

como exemplo, a revista “Life” em determinado momento chegou a ter 21 fotógrafos em 

diferentes regiões da batalha. Os meios de comunicação de Alemanha, França e Itália foram 

restringidos por suas próprias censuras; já os meios de comunicação norte-americanos tiveram 

uma maior liberdade de documentar as cenas, mesmo que abusando da propaganda para 

promover os soldados aliados. A autora complementa que em tal época “não havia muitas 

imagens de denúncia dos horrores da guerra”. 

A fotografia de imprensa tem como responsabilidade mostrar a realidade, os 

conflitos de guerras por si só têm representadas nas fotografias de imprensa diversas formas 

de violência. 
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1.2. A REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

A representação no que diz respeito à sua importância para a mídia deve-se às três 

funções a ela atribuídas por Hall (1997), ou seja, a organização coletiva dos saberes e dos 

valores, a exibição/visibilidade destes frente ao todo, por meio de ritos, normatizações de vida 

e emissão de símbolos emblemáticos e a incorporação destes saberes e valores atuantes num 

ícone representativo do coletivo. Nesse sentido, os produtos de nossa cultura, inclusive as 

fotografias, são arquitetados com base em significações e valores que indicam como o 

coletivo percebe o mundo. 

No âmbito das ciências sociais, Morigi (2004) nos explica que a representação parte 

do conceito de representações coletivas. Os termos “social” e “coletivo” são usados com 

extrema semelhança, pois, segundo ele, possuem o mesmo significado. De acordo com o 

autor, é a maneira como a sociedade expõe sua realidade, independente se através de 

raciocínio comum ou científico. 

A conjuntura social é permeada por normas e regras, essas acabam por fazer com que 

o homem adquira ”formas de pensamento” e logo as expresse transpondo assim uma 

representação social. 

A partir da necessidade de identificar qual a nossa relação com as sociedades que nos 

cercam para “ajustar-se, conduzir-se, localizar-se física ou intelectualmente, identificar e 

resolver problemas” é o que alicerça a construção da representação. 

 

[...]Da mesma forma que, ante as coisas, pessoas, eventos ou ideias, não somos 

equipados apenas com automatismos, igualmente não somos isolados em um vazio 

social: compartilhamos o mundo com outros, neles nos apoiamos – às vezes 

convergindo; outras, divergindo – para o compreender, o gerenciar ou o afrontar. 

Por isso as representações são sociais e são tão importantes na vida cotidiana. Elas 

nos guiam na maneira de nomear e definir em conjunto os diferentes aspectos de 

nossa realidade cotidiana, na maneira de interpretá-los, estatui-los e, se for o caso de 

tomar uma posição a respeito e defendê-la. (JODELET, 1989, p. 1) 

 

A autora diz que as representações sociais permeiam os discursos, fazendo-se 

presentes nas palavras, nas mensagens e imagens veiculadas na mídia. Por meio delas, 

podemos tratar acontecimentos percebíveis ou reconstruídos por meio científico.  

Foi nas sociedades industriais e pós-industriais que se pode verificar o dinamismo 

das representações sociais, visto que possuía “caráter móvel, plástico e circulante”, podendo 

ter uma existência passageira onde sua durabilidade não permite uma afirmação em seu 
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contexto, afirma Morigi (2004). Ele ainda realça que os meios de massa aceleram a inclinação 

de encontrar símbolos capazes de representar ideais, valores e crenças, resumindo, as 

necessidades de absorção que a sociedade apresenta. 

Moscovici (2001) diz que “enquanto essas representações, que são partilhadas por 

tantos, penetram e influenciam a mente de cada um, elas não são pensadas por eles; melhor, 

para sermos mais precisos, elas são repensadas, recitadas e reapresentadas”. O autor entende 

que a representação que cada um tem não pode ser relacionada de maneira intrínseca ao seu 

próprio modo de pensar e, sim, que seu modo de pensar está relacionado a ter, ou não, tal 

representação; 

 

[...]elas são impostas sobre nós, transmitidas e são o produto de uma sequência 

completa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são o 

resultado de sucessivas gerações. Todos os sistemas de classificação, todas as 

imagens e todas as descrições que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as 

descrições científicas, implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma 

estratificação na memória coletiva e uma reprodução na linguagem que, 

invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e que quebra as amarras da 

informação presente. (MOSCOVICI, 2001, p. 37) 

 

Nesse sentido, o autor quer dizer que as representações são resultados trabalhados e 

amadurecidos por tempos e acabam por serem impostos sobre nós. 

Entende-se que a representação é compreender o que é comunicado e nessa 

perspectiva, a representação deve ser interpretada como imagem/significação onde se 

equipara imagem à ideia e ideia à imagem. 

Assim, vale ressaltar que os meios de comunicação de massa agilizam a inclinação 

de encontrar ícones que representem ideias, valores, crenças, tudo o que a sociedade necessita 

absorver. Destaca-se que os meios de comunicação ampliam tais mudanças e amplificam a 

necessidade de refazer o “senso comum” ou a forma de assimilar criadora da essência das 

“imagens e sentidos” indispensáveis em uma sociedade. As comunidades não teriam êxito 

senão alicerçadas no tronco das teorias e ideologias que por elas são convertidas em 

realidades compartilhadas, ligadas com as interações pessoais que passam a compor uma 

categoria de fenômenos à parte. Morigi (2004). 

Os meios de massa se posicionam como componentes de suma importância na teoria 

das representações sociais. Vivemos em uma era globalizada onde recebemos a todo instante 

uma avalanche de informações através do cinema, telenovela, telejornal, entretenimento entre 

outros produtos de mídia como a fotografia de imprensa, no caso, nosso alvo de pesquisa. 
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As representações sociais permeiam não só os meios de comunicação como as 

mentes dos indivíduos, por isso Morigi (2004) lembra da necessidade de se maturar tal 

percepção através da elucidação de “interceptar, exemplificar e analisar” nos distintos 

espaços. Produzir realidade através de presunções ou mesmo vulgarização de sentido torna as 

ideias e maneiras de pensar em “mercadorias produzidas em série” que devem ser consumidas 

com a mesma voracidade com que são produzidas. 

A formação da sociedade pós-moderna trouxe junto uma espécie de fragmentação 

global entre os continentes e os seres humanos; isso estabeleceu uma heterogeneidade ética e 

moral no âmbito social. A moral tornou-se referência de individualismo que dificulta a 

constituição de uma moral única, assim recebemos uma chuva de sentidos e, por 

consequência, amplificou-se a dificuldade das pessoas constituírem identidades sólidas, 

benfeitorias e políticas em comum. 

 

 

1.2.1. A representação na fotografia 

 

A referência da fotografia é abordada por muitos autores. Santaella (2005) explica 

sobre a fotografia como uma referência a partir da sua iconicidade. Sem adentrar nos estudos 

da semiótica por ela propostos, é importante, entretanto, entender que as fotos podem ter 

diferentes graus de iconicidade. 

Barthes nos faz entender melhor: 

 

 [...]a foto, ao contrário da pintura, remete não somente a um objeto “possivelmente 

real”, mas também a um objeto “necessariamente real, e não se pode negar que “o 

objeto exista”. A foto é uma “emanação do referente” e testemunha um “aconteceu 

assim”. Resumindo, a imagem fotográfica “não é a realidade, mas, pelo menos, sua 

perfeita analogia, e é exatamente esta perfeição analógica que geralmente define a 

fotografia”. (BARTHES, 1961, p.128) 

 

O autor nos sustenta o papel da fotografia de imprensa como legitimadora, 

testemunho e dota a capacidade que ela possui de representar o real. Portanto, nesse processo, 

a fotografia pode ser considerada como uma representação da construção social e de sentido, 

uma vez que as diversas leituras provocam um enredo complexo e subjetivo, onde se 

trespassam significados e valores já existentes.  
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Nesse sentido, pode-se entender que a representação das fotos tem uma tripla função, 

proposta por Rocha (2008), a saber: de organização dos conhecimentos e dos sentidos de 

valores, de exibição e visibilidade desse conhecimento diante do coletivo e da produção de 

signos emblemáticos bem como a incorporação desses no que tange à sociedade. 

Esta representatividade da fotografia suscita algumas questões de autores. Entre elas, 

até que ponto a foto desemprenha uma função referencial. Segundo Santaella (2005), esta 

questão é o ponto de partida de uma tipologia da foto feita por Floch (1986). O autor 

apresenta quatro tipos de funções referenciais da fotografia. 

Para ele são quatro os principais tipos de fotografia. O primeiro, que é “referencial 

ou interpretativa” e os três outros são construídos a partir do modelo do quadrado semiótico 

de Greimas, colocando o segundo tipo “utópica ou mítica” como oposto ao primeiro, também 

opositora do terceiro tipo, a “substancial”. O quarto tipo, denominada como “indireta” se opõe 

ainda à referencial. 

Entretanto, o texto que focalizou mais frente a frente a fotografia em si, buscando sua 

característica fundamental, foi de Barthes (1984). 

 

Chamo „referente fotográfico‟ não à coisa facultativamente real para que remete uma 

imagem ou um signo, mas a coisa necessariamente real que foi colocada diante da 

objetiva sem qual não haveria fotografia. A pintura, essa pode simular a realidade 

sem a ter visto. O discurso combina signos que têm, certamente, referentes, mas 

esses referentes podem ser (e, na maior parte das vezes são) „quimeras‟. Ao 

contrário dessas imitações, na fotografia não posso nunca negar que a coisa esteve 

lá. [...] Aquele ou aquilo que é fotografado é o alvo, o referente, uma espécie de 

pequeno simulacro, de eidôlon emitido pelo objeto. (BARTHES, 1984, p. 109, 23) 

 

Com a afirmação, Barthes (1984) elucida o papel verossímil que a fotografia 

desempenha como produto de cunho representativo, onde os objetos visíveis e geradores de 

sentidos são denominados como referentes fotográficos. São eles que originam a captura 

fotográfica. 

 

 

1.2.2 A representação da violência 

 

A palavra violência surgiu na língua francesa no início do século XIII, oriunda do 

latim, “vis” que significava força ou vigor. O termo simboliza um indivíduo de “caráter 

colérico e brutal”. Muchembled (2012) ainda define “uma relação de força visando a 

submeter ou a constranger outrem”. 
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Desde então, no ocidente, a palavra violência se legitimou para meios de denúncia de 

abusos; em um possível caso extremo, parte-se do princípio que é ilegal matar outro homem, 

ou para uma qualificação positiva, como exemplo um homem que sangra na defesa de uma 

viúva e um órfão. 

 

Nobres ou plebeus, poderosos ou fracos, todos os homens são educados no ambiente 

de uma cultura da violência, repousando sobre a necessidade de defender a honra 

masculina contra os competidores. A brutalidade das relações humanas compõe uma 

linguagem social universal, considerada normal e necessária no ocidente, até, pelo 

menos, o século XVII. (MUCHEMBLED, 2012, p. 8) 

 

A violência se fez presente desde os primórdios, foi instrumento muito usado no 

surgimento das civilizações e historicamente pode ser apontada como responsável por 

modelar o homem, criando um estereótipo de nobreza viril, sustentada muitas vezes por 

armas. Existe uma enorme variação na classificação de violência, de acordo com o país, assim 

como a época. Ela normalmente significa “crime contra as pessoas, dos quais fazem parte o 

homicídio, os golpes e ferimentos, os estupros etc” explica Muchembled (2012). 

Foi a partir do século XIII que o perfil do ser violento teve mudanças, as mulheres 

são minoritárias nesse contexto onde homens jovens com a faixa etária de 20 a 29 anos se 

fazem maioria. Questões de direito, honra, frustrações e problemáticas de precedência são os 

fatores mais frequentes nesse meio. 

O autor ainda esclarece que o estopim da violência em âmbito popular normalmente 

é oriundo de cobranças de novas taxas, abusos burocráticos em momentos onde o estado 

amplifica suas exigências. Também cabe complementar que o abuso de poder por parte das 

autoridades assim como possíveis repressões acabam por gerar um certo fervor na sua 

população, que por consequência se revolta, originando ou mesmo retribuindo violência 

contra o estado ou qualquer que se oponha ao pensamento de mudança. 

 

Essas rebeliões sem esperança ante os soldados aguerridos e a autoridades 

impiedosas exprimem, na realidade, um poderoso apego às tradições. Seus membros 

recusam as novidades fiscais e, mais geralmente, toda forma de questionamento dos 

costumes seculares. Respeitosos pelos equilíbrios sociais, do rei e, mais 

frequentemente, dos aristocratas aos quais eles pedem para ajudá-los a obter justiça, 

eles visam, essencialmente, aos excessos cometidos contra eles e escolhem muitas 

vezes agentes do fisco para fazer deles os bodes expiatórios. (MUCHEMBLED, 

2012, p. 183) 
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Para compreender um ato como violento deve-se levar em consideração os contextos 

sociais e ideológicos do lugar; além disso, é preciso ficar atento à posição e envolvimento dos 

atores; a partir disso, podemos melhor compreender as razões ou motivos originadores da 

violência. 

Almeida (2006) nos faz pensar que a violência deriva-se em associações e coloca 

isso tudo na conta do fracasso do estado, que não exerce seu papel. 

 

Em oposição à ordem da modernidade, o momento presente das sociedades 

ocidentais modernas está sendo visto como dominado pela desordem, associado ao 

caos, à outra ordem, à imprevisibilidade e ao desregramento. Essa associação da 

violência contemporânea ao caos pode ser um indicador de insegurança não apenas 

em relação às manifestações de violência, mas, também, ao contexto de 

mundialização, que implica a perda dos limites nacionais e do sentido de cidadania. 

É a derrocada do estado que não mais está a serviço da sociedade e do próprio 

sentido de pessoa, como previsto em seu projeto original. (ALMEIDA, 2006, p. 67) 

 

A autora complementa que é através da negatividade do caos que pode se dar valor à 

ordem; dessa forma, a violência figura uma necessidade para organizar e recompor a estrutura 

social; em outras palavras, ela chega ao entendimento de que é preciso desorganizar para 

encontrar a ordem. Ela reitera que nossa sociedade vive em um momento entendido como de 

transição, somos impulsionados pela chegada de uma nova ordem onde existe uma renovação 

do sentido de pessoa e suas relações; inclui-se então diversificadas maneiras de se pensar e 

praticar violência. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 

 

2.1.NATUREZA DA PESQUISA 

  

Segundo a natureza da pesquisa, esta se classifica como qualitativa por se tratar de 

uma análise de fotografias jornalísticas do jornal Folha de São Paulo, tratando-se do caso da 

guerra na Líbia onde há a obtenção de dados descritivos após um contato direto e interativo 

do pesquisador com a situação que é o objeto de estudo. 

Cabe mencionar que no âmbito da pesquisa qualitativa, existem aspectos norteadores 

e capazes de caracterizar esse tipo de pesquisa; para Godoy (1995), o ambiente natural como 

fonte direta de dados e o ato pesquisar como instrumento primordial, o caráter de descrição, a 

importância da significação que as pessoas dão às coisas e a sua vida como preocupação do 

investigador, assim como o enfoque indutivo fazem parte da natureza qualitativa. 

A metodologia qualitativa de acordo com Godoy (1995), tem a capacidade de se 

assemelhar aos modos de interpretação que empregamos no nosso cotidiano, tendo assim a 

mesma natureza de dados que o pesquisador qualitativo emprega em sua pesquisa. 

A partir da necessidade de embasar teoricamente o presente trabalho, realizou-se 

uma pesquisa bibliográfica. 

Para Barros e Duarte: 

“[...]pesquisa bibliográfica, num sentido amplo, é o planejamento global inicial de 

qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, localização e obtenção 

da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto 

sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forma a 

evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, acrescido de suas próprias 

ideias e opiniões”. (BARROS E DUARTE, 2005, p. 51) 

 

A presente pesquisa foi conduzida por leituras de autores que trabalham e abordam 

temas fundamentais nesse trabalho, como: a fotografia como informação e seu contexto 

histórico, a representação no âmbito social, da fotografia e da violência. 
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2.2 LEITURA FOTOGRÁFICA 

 

Analisar ou ler uma imagem é uma definição bastante ampla, tendo em vista que 

diversos âmbitos são dependentes da leitura da imagem, como por exemplo a medicina, 

quando tem de fazer a leitura de um exame; daí se dá a importância de delimitar o processo 

metodológico da leitura fotográfica no âmbito da comunicação social, em específico a 

fotografias de imprensa publicadas em jornais impressos. 

A expressão imagem é oriunda do latim “imago” onde tem a significação de toda e 

qualquer forma de visualização por parte do ser humano; isso se estende em um amplo 

panorama já que então podemos considerar registros fotográficos, pinturas de arte, entre 

outros. 

Analisar imagens é considerado um dom natural do ser humano; além disso, para 

Barros e Duarte (2005), é “uma das formas de comunicação com o outro”. Isso vem a amparar 

o estudo presente neste corpus já que as imagens posteriormente analisadas são produtos 

comunicacionais. 

Deve-se salientar a proximidade entre a imagem fotografada com o objeto 

representado nela; para Barthes (1984) a fotografia não inventa, serve assim como 

autenticação, certifica a presença, mas não se pode esquecer que ela representa um recorte do 

acontecimento assim como da sociedade. Isso nos elucida que a fotografia, sendo um recorte 

da realidade lá presente, é também uma opção do fotógrafo; este teve de optar, através do seu 

olhar pelas imagens que futuramente serão analisadas pelos leitores. 

A subjetividade sempre vai estar presente nas interpretações, seja do produtor ou do 

receptor da imagem, tendo em vista que se trata de um recorte que gera uma construção de 

realidade. Barros e Duarte (2005) nos explicam que isso não tira a validade de analisar a 

imagem, ainda mais se forem impressas em veículos de comunicação, pois estes possuem um 

caráter de documento histórico, mesmo que a fotografia não possa ser sacramentada como um 

instrumento neutro. 

O processo de análise de fotografias implica num percurso de procedimentos 

metodológicos que aos olhos de Barros e Duarte (2005) figuram-se como leitura, 

interpretação e conclusão. Contenda esse trabalho uma forma de tradução que objetiva galgar 

códigos visuais em signos linguísticos, já que no âmbito científico o trabalho é apresentado no 

formato texto, mesmo que a transposição imagética para textual possa limitar os grupos de 

análise, visto que a narrativa visual é amplamente maior que a linguística. 
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Uma das opções é realizar essa transcodificação midiática já na etapa de leitura e 

interpretação, e outra apenas no momento de redação final da pesquisa, utilizando 

categorias também da visualidade nos momentos iniciais da análise. Em todo caso 

haveria uma dose de subjetividade na transposição, que deve levar em conta também 

aspectos do contexto de produção, recepção daquela mensagem e ainda a história da 

imagem. (BARROS E DUARTE, 2005, p. 334) 

 

Nesse rumo de passar para o formato texto os códigos imagéticos, devemos levar em 

conta a importância de aspectos encontrados no registro visual que em muitos casos 

costumam dialogar entre si. Dentre esses aspectos, ainda segundo a autora, podemos destacar 

a utilização de: enquadramento, perspectiva, relação fundo/figura, composição, luz, cor, assim 

como a relação entre eles e a função dessas imagens. 

O enquadramento tem a capacidade de definir o recorte da imagem; trocando em 

miúdos, quer dizer a quantidade de exibição da cena. Esse recorte pode ser feito no momento 

da captação através do equipamento, na operacionalidade da câmera como também pelo 

movimento do repórter fotográfico, aproximando-se ou distanciando-se do objeto fotografado. 

O enquadramento possui categorias, essas são denominadas como planos. Podemos elencar os 

planos mais comuns: grande plano geral, plano geral, plano geral fechado, plano aberto plano 

de conjunto, plano americano, plongée, contra plongée, plano médio, plano próximo, close-

up, superclose e plano detalhe. Para Barros e Duarte (2005), os planos costumam demonstrar 

a intenção do autor, partindo do conceito de que cada recorte possui uma função narrativa. 

Já a composição que é a linguagem fotográfica organizada costuma orquestrar os 

elementos contidos na imagem, ela é num texto imagético, responsável por dar regra e 

equilíbrio à fotografia, assim como definir os pontos de atenção; existem regras clássicas 

como a dos terços e a proporção áurea, também usada na pintura e no cinema. Deve-se levar 

em conta no ato de analisar a composição de uma imagem a relação dos objetos com o espaço 

livre, linhas e pontos também devem ser considerados. 

De acordo com Barros e Duarte (2005), a relação fundo/figura posiciona o olhar do 

leitor a encontrar “oposições”; isso pode se dar através das relações de cor, luz e contrastes; 

outro modo pode ser observar os famosos primeiro plano e segundo plano, distinguindo o 

grau de importância evidenciado na imagem, mesmo que em alguns casos se exija um olhar 

subjetivo. Apesar de a fotografia ter um caráter bidimensional, a observação do fundo/figura 

nos proporciona a sensação da existência de profundidade. A perspectiva nos permite entre 
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outras coisas analisar o ângulo de visão assim como o posicionamento da câmera perante o 

objeto representado. 

A relação claro/escuro e a possibilidade de salientar certas cores são aspectos 

relevantes a serem observados; eles costumam evidenciar os objetivos e funções da fotografia 

em questão. Barros e Duarte (2005) explica que ao analisar uma imagem no âmbito da 

comunicação é fundamental observar suas características de mensagem visual. 

 

 

2.3 OBJETO EMPÍRICO 

 

Na presente pesquisa, foram selecionadas cinco fotos durante a guerra na Líbia, 

publicadas no jornal Folha de São Paulo. Tratando-se de um estudo sobre a representação da 

violência em um meio impresso, as fotos foram escolhidas durante uma semana, de 22 a 26 de 

agosto de 2011. Recortou-se esse corpus para compreender como a fotografia de imprensa 

pode representar um conteúdo de violência. As imagens figuram como foto principal das 

respectivas capas do jornal Folha de São Paulo e foram adquiridas pelo veiculo através das 

agências internacionais comercializadoras de conteúdo, France Presse e Associated Press. 

 

 

2.3.1 – A Folha de São Paulo 

 

Em 19 de fevereiro de 1921, Olival Costa e Pedro Cunha, em conjunto com um 

grupo de jornalistas, decidem criar um jornal que atingisse um público vespertino, de classes 

média urbana e operária; surge assim o “Jornal da Noite”. Logo, em julho de 1925, a empresa 

amplia sua produção, lançando a “Folha da Manhã”. 

No ano de 1931, resultante de uma troca de proprietários, o jornal mudou sua razão 

social para se chamar “Empresa Folha da Manhã Ltda”; nessa época ficou conhecido por 

defender com sua linha editorial os produtores rurais do estado paulista, quando em 1945 o 

poder decisivo da empresa caiu nas mãos do jornalista José Nabantino Ramos, o qual, após 

quatro anos, fundou a “Folha da tarde” e após fundiu os três produtos em um: “Folha de São 

Paulo”. 
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Em 1962, passando por uma forte crise financeira, muda-se o controle da empresa e 

sob comando dos empresários Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, a folha passa 

por uma reestruturação financeira e administrativa. Do final da década de 60 até o ano de 

1974, investiu-se prioritariamente na infraestrutura como impressoras offset, fotocomposição 

e melhor sistema de distribuição. Nesse mesmo ano, em meio à abertura politica do regime 

militar, o jornal, atento, passou a modificar a redação e investiu no acontecimento nos dez 

anos seguintes. 

O primeiro projeto editorial a nortear os rumos da Folha surgiu no ano de 1978; logo 

em 1984, ela tomou a liderança entre os veículos de comunicação do país, durante a 

campanha diretas já. 

De acordo com o Instituto Verificador de Circulação (IVC), em fevereiro de 2014, a 

circulação média do jornal Folha de S. Paulo foi de 341.553 edições; a cada treze edições 

impressas de jornal compradas por leitores no Brasil, uma é da Folha. Isso, em outras 

palavras, confere ao jornal o posto de maior circulação e audiência do Brasil. 
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2.3.2 As fotografias 

Dia 22 de agosto 
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Dia 23 de agosto 
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Dia 24 de agosto 
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Dia 25 de agosto 
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Dia 26 de agosto 
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CAPÍTULO 3 - LEITURAS DA VIOLÊNCIA NAS FOTOGRAFIAS IMPRESSAS 

 

O presente capítulo, tem a finalidade de analisar as imagens usadas como objeto de 

pesquisa. Para categorizar a leitura das fotografias selecionadas estipularam-se duas principais 

categorias: técnica e temática. As leituras foram sistematizadas por dia. Ou seja a partir do 

dia 22 até 26 de agosto de 2011. 

 

 

3.1  RECURSOS TÉCNICOS E TEMATICOS: A VISÃO DO REBELDE 

 

 A Fotografia do dia 22 agosto de 2011 é de autoria de Filippo Monteforte, da 

agência France Presse. A imagem é composta pelos seguintes elementos: O enquadramento se 

dá por um plano americano, uma figura humana de costas portando uma arma na mão 

(metralhadora de guerra) e com a outra mão, ele sinaliza um “v”. No fundo, o ambiente é 

esfumaçado e é possível visualizar os contornos de um carro, assim como, outras três figuras 

humanas ao fundo. No que diz respeito à relação figura e fundo, ela está com o foco no 

primeiro plano, evidenciando o ser humano. Trata-se de uma foto com cores frias, que 

privilegiam a nitidez no primeiro plano e um fundo nebuloso. A foto não centraliza o 

elemento principal, o que contextualiza uma ambiência de opositor, na medida em que ele 

está no lado esquerdo da imagem. 

Conforme a figura abaixo, os recursos fotográficos usados nesta imagem são 

jornalísticos, uma vez que deixam transparecer um conteúdo explícito do momento. 
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No oque diz respeito à temática, pode-se ler que a figura humana é caracterizada por 

um rebelde a partir da leitura do figurino: um lenço na cabeça, tipicamente da cultura do Islã, 

roupas da coloração preta que visivelmente não se enquadrariam em um “uniforme simétrico” 

de guerra; porém a cor preta faz parte da bandeira Líbia e representa uma das regiões 

históricas da Líbia, denominada Cineraica. A violência está presente, neste caso, pelo 

componente do rebelde e da arma; o fundo esfumaçado pressupõe o ambiente de combate, o 

gesto dos dedos em sinal de “V” representa uma vitória e mostra a comemoração pela tomada 

do lugar. O dedo no gatilho representa os tiros dados para cima no momento, pelo rebelde, 

que, relacionado com o sinal dos dedos, representa uma comemoração pela tomada do local. 

 

 

3.2 RECURSOS TÉCNICOS E TEMÁTICOS: O DITADOR E A QUEBRA/QUEDA  

 

A fotografia do dia 23 de agosto de 2011 é de autoria de Adem Altan, da agência 

France Presse. Os recursos técnicos apontam para os seguintes elementos que compõem a 

imagem: Trata-se de um enquadramento no plano “plongée”, em francês quer dizer mergulho; 

é quando se usa o enquadramento de imagem de cima para baixo. O quadro, com a imagem 
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do ditador Gaddafi no chão, com marcas de quebrado, pisoteado por duas pernas humanas. 

Neste caso, o recurso citado aponta a inferioridade do ditador Gaddafi. 

As cores são definidas, inclusive por sombras que se refletem na imagem, 

contrastando com realces, já que a fotografia foi captada em ambiente externo e com a luz do 

dia. Há uma centralidade na apresentação do quadro do ditador. 

A imagem abaixo apresenta conteúdo de cunho jornalístico, uma vez que registra o 

ato do rebelde.  

 

 

 

No que diz respeito à temática, ela sinaliza uma fragilidade da figura pública do 

ditador, ou seja, é possível ler nesta representação fotográfica o início da quebra do regime 

ditatorial assim como a caça dos insurgentes ao ditador. A sombra da figura humana encobre 

parte da figura, o que também demonstra o enfraquecimento do líder. A textura dos 

paralelepípedos da rua e o esfacelamento do vidro que protegia o quadro com a figura do líder 

são fortes representações da queda do ditador. A imagem captura o momento exato em que o 

pé do rebelde pisa na zona da testa da figura enfraquecida que já se encontra no chão; nesse 

momento do conflito, a cabeça do ditador é um objetivo central da estratégia dos rebeldes, 
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isso iria sacramentar a vitória dos insurgentes com a queda do ditador seguida da quebra do 

regime imposto havia mais de 42 anos. 

 

 

3.3.RECURSOS TÉCNICOS E TEMÁTICOS: A VISÃO DA DESTRUIÇÃO 

 

A fotografia do dia 24 de agosto de 2011, com autoria de Sergey Ponomarev, da 

agência Associated Press. A imagem é caracterizada pelos seguintes elementos: Foi utilizado 

um plano geral fechado, onde é possível ver a ação dos atores, em ambiente externo com luz 

diurna, o que acaba por dar toques de realce à imagem. Sete figuras humanas no primeiro 

plano; destes, cinco empunham armamentos; no segundo plano, escombros e outras cinco 

figuras humanas em tamanho bastante reduzido devido à distância. No centro da imagem é 

possível visualizar um braço com pichações, com uma mão; dentro desta, um avião. Na parte 

inferior/central existe um rosto em forma de estátua. 

 

 

 

No que diz respeito à temática, o conteúdo, o braço localizado no meio da imagem, 

com um avião dentro da mão, representa o monumento construído pelo ditador que simboliza 

uma mão amassando um avião da força aérea americana; um dos rebeldes, no momento da 

captura da imagem, posiciona a perna representando chutar a cabeça da estátua; as figuras 

humanas são representadas pelos rebeldes, os quais apontam suas armas para o rosto da 

estátua; esta representa o ditador Gaddafi. Esse contexto representa a caça por parte dos 
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rebeldes ao ditador; além disso, os escombros ao fundo representam a destruição do quartel 

general de Gaddafi. As vestimentas dos rebeldes na figura são comuns e desordenadas, exceto 

por três indivíduos que vestem roupas de características militares com coloração em tons de 

bege, típicas de camuflagem em áreas desérticas que é o caso de seu país; um outro individuo 

veste uma camiseta de coloração cinza, com o desenho do território líbio, colorido pelas cores 

da bandeira do país, vermelho, preto, verde e branco. A imagem possui uma forte 

representação da incessante caça ao ditador, em meio a fisionomias de alegria nos rostos dos 

rebeldes; relaciona-se com o cenário da destruição e dos apontamentos de seus armamentos 

para a cabeça do ditador. 

 

 

3.4. RECURSOS TÉCNICOS E TEMÁTICOS: A INSTALAÇÃO DO CAOS 

 

A fotografia do dia 25 de agosto de 2011 é da autoria de Sergey Ponomarev, da 

agência Associated Press. A imagem é caracterizada pelos seguintes elementos: O 

enquadramento foi feito a partir de um plano médio, tendo em vista que a câmera está a uma 

distância média do objeto, de modo que ele ocupa uma considerável parte, porém tem espaço 

a sua volta. No interior de uma casa, duas figuras humanas, uma em pé portando armamento, 

outra sentada em um banco fazendo gestos com as mãos; o banco é caracterizado por ter 

formato de uma sereia, na coloração dourada metálica ouro; a esquerda um cabide com uma 

bolsa de coloração vermelha, pendurada, ao fundo uma escadaria curvada com um corrimão. 

O espaço está visivelmente anarquizado; no chão composto por piso frio existem caixas, 

enfeites, luminária, almofadas; no teto, um lustre ainda intacto em meio à desorganização do 

ambiente. A imagem abaixo pode integrar o grupo das fotografias de imprensa de caráter 

ilustrativo, visto que ela ilustra a tomada já feita e o caos já posto. 
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No que diz respeito à temática, as figuras humanas representam dois rebeldes, um 

armado, vestindo roupas casuais, camiseta, bermuda e chinelo, com um olhar fixo de 

expressão satisfeita; o outro, sentado no banco em formato de sereia, cujo corpo ilustra o rosto 

da filha de Gaddafi, gesticulando com as duas mãos, dois “v” de vitória; as paredes da casa 

possuem coloração clara, exceto pelo corrimão na cor verde, que se faz presente na bandeira 

da Líbia e representa a região Tripolitânia, que incluí a capital Tripoli, cidade onde o palácio 

da foto situava-se; no cabide ao lado do sofá, visualiza-se uma bolsa na coloração vermelha, 

cor que também integra a bandeira líbia. A imagem representa a tomada por parte dos 

rebeldes do palácio do ditador Gaddafi, assim como o caos e desordem do ambiente; o rebelde 

sentado no sofá de ouro (forte símbolo da ostentação do regime) em meio a um visível caos 

anárquico, representa não só a tomada, mas também a instalação do caos. 

 

 

3.5. RECURSOS TÉCNICOS E TEMÁTICOS: UM CONCEITO DE MORTE 

 

A fotografia do dia 26 de agosto de 2011 é da autoria Filippo Monteforte, da agência 

France Presse. A imagem é caracterizada pelos seguintes elementos: em um plano americano 
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de ambiente externo com luz diurna, visualiza-se uma figura humana como primeiro plano, de 

costas, portando armamento na mão esquerda, vestindo calça, camiseta vermelha e um colete 

típico de combate; no segundo plano, desfocado, é possível observar um gramado verde, com 

quatro corpos humanos estendidos ao chão; ao fundo, um automóvel na cor prata com as 

portas abertas, aparentemente com sinais de colisão; é possível observar a partir da relação 

fundo, que a imagem tende a estar inclinada para um dos lados. 

 

 

 

No que diz respeito à temática, a figura humana em foco caracteriza um rebelde, 

portando uma metralhadora de guerra e um colete típico de conflitos usado para carregar 

munições e assessórios diversos; vale lembrar que a coloração vermelha da camiseta também 

integra as cores da bandeira líbia e representa a região de Fezã; o verde do gramado também 

integra a bandeira e representa a região Tripolitânia. A inclinação do enquadramento 

proporciona representar um ambiente de clima pesado. Pela primeira vez no presente trabalho, 

visualizamos a presença de corpos estirados ao chão, o que representa de modo forte os 

mortos do conflito; a posição da arma na mão do rebelde (apontada para o chão) representa 

uma calmaria, onde o ápice do momento violento já passou; cabe dizer que a imagem acima 

faz parte do grupo de imagens ilustrativas, ela não retrata o combate, mas trata de documentar 

o cenário de mortes. A imagem transmite, exceto pelo rebelde em foco, uma forte sensação de 

imobilidade e silêncio, aspectos característicos da morte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho finaliza com encaminhamentos sobre como a fotografia pode 

representar a temática violência em períodos de conflito, como no caso, a guerra da Líbia. 

Trata-se evidentemente de uma interpretação subjetiva, baseada em aportes teóricos e 

metodológicos que traduzem o pensamento do pesquisador. 

Neste sentido, o conjunto de dados observados remete para alguns encaminhamentos. 

O primeiro deles é sobre o papel da fotografia. A imagem fotográfica no âmbito da 

imprensa carrega consigo um histórico de ter surgido e se fortalecido justamente em 

ambiência de guerra; ela tem um papel fundamental nos dias de hoje, já que vivemos uma 

sociedade imagética e contestadora; em meio a isso, a imagem tem não só a capacidade de 

legitimar um acontecimento como de anexá-lo à história. 

Na comunicação social, em especifico o jornalismo, pode ser considerado um meio 

extremamente poroso. Temos de nos amparar em diversas outras ciências, como por exemplo, 

a história, ciências sociais, psicologia, direito, entre outras. O âmbito da comunicação possui 

uma relação intrínseca com a representação, compreendê-la nos permite uma melhor leitura 

dos símbolos que nos são expostos. 

No papel de um ser humano, acredito que deva ser descartada a inexistência de 

subjetividade; assim, as análises se deram pelo método da leitura e análise da imagem. Nesse 

trabalho também foi importante entender que a violência figura-se em todas as sociedades 

desde os primórdios da humanidade, de inúmeras formas. 

Com relação às leituras feitas sobre as imagens publicadas no jornal Folha de São 

Paulo evidencia-se que a violência tem muitos rostos e formatos. Pode ser do rebelde, da 

destruição, do caos, da morte, do quebra-quebra. Mas todas essas temáticas são possíveis de 

compreender a partir das técnicas fotográficas utilizadas e da combinação dos elementos que 

compõem a cena. 

Assim, entende-se que, ao exercer um papel profissional de repórter fotográfico, é 

necessário além da questão pratica e técnica, adquirir experiências teóricas, essas se fazem 

essenciais para registrar um acontecimento de modo verossímil e fiel ao momento. Neste 

conjunto de dados observados, verificou-se que, em comum, todas as imagens representavam 

de fato a violência, o que é comum em momentos de guerra, isso por ser na maioria dos casos 

tão corriqueiro, acaba por passar despercebido. 
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