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Resumo: Esta comunicação visa refletir sobre a ideia do trágico e sua aplicabilidade à Fotografia,  deslocando 
o olhar da representação da tragédia, via imagem,  para a ideia de um “anúncio” do trágico na imagem, visível 
não só a partir de sua construção estética,  como dos discursos que a acompanham. 
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Abstract: This paper aims to reflect on the idea of the tragic and its applicability to photography , shifting the 
gaze of representation of the tragedy , through the image, to the idea of an "announcement" of the tragic in the 
image, visible not only from its aesthetic construction, as the speeches that follow . 
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I.INTRODUÇÃO 
 
Torna-se importante apresentar este texto a partir do seu caráter “experimental”, entendido 
como um exercicio de pensamento de dois autores que foram instigados a refletir sobre a 
questão do trágico na imagem fotográfica para o evento intitulado “A Cena expandida: 
Tragi-Cidade” , promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro em novembro de 2015. O desafio de “tentar” 
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constituiu  caráter experimental desta comunicação. “Tentar” tecer aproximações entre o 
conceito estético de trágico, a cidade e a fotografia, este é o principio norteador deste 
artigo. 
 
O que vamos apresentar aqui hoje então é decorrente deste desejo de trazer o assunto para a 
fotografia, observando que nos discursos que acompanham a imagem fotográfica, 
sobretudo a documental e jornalística, é mais frequente a utilização do termo tragédia do 
que trágico - não somente nas legendas descritivas, títulos, mas também no corpo das 
matérias, como no caso da cobertura mididática, seja impressa ou virtual, em jornais, 
revistas, blogs e redes sociais. Não sabemos exatamente quando a mídia se apropriou do 
termo tragédia,  então gênero dramático grego para designar catástrofes, acontecimentos 
inesperados cuja desgraça e dor constituem seu leitmotiv. 
 

 
Figura 1: Carros e destroços de casas em meio a lama após o rompimento de barragem de rejeitos da 
mineradora Samarco no Distrito de Bento Rodrigues, Minas Gerais (Foto: Christophe Simon/AFP - 6.nov) 
 
Mas o que vemos cotidianamente nos meios de comunicação é a representação do que já se 
convencionou ser chamado de tragédia - seja ela urbana, pessoal - através de imagens 
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fotográficas. E, isso fica bem claro com acontecimentos recentes, que ainda estão em pauta, 
uma vez que continuam em evidência na mídia. E as imagens, tanto fixas, quanto em 
movimento,  do que se convencionou chamar tragédia, imaginamos que continuam frescas 
na memoria dos leitores: o rompimento da barragem em Marina, Minas Gerais (Figura 1)  
em 5 de novembro e os atentados terroristas em Paris ocorridos em 13 de novembro de 
2015 (Figura 2). Eles, de uma certa forma, elucidaram a nossa escrita. 
 

 
Figura 2: Pessoas levam flores para as vítimas do atentado em frente ao restaurante Le Carrillon, em Paris. 
Publicada no The New York Times em 16 de novembro 2015. Cred:Tomas Munita 
 
Observando que o conceito de trágico não é recorrente nos discursos teóricos sobre 
fotografia, nos esforçamos para à luz do pensamento de Aristóteles, Nietzsche, Goethe, 
George Didi-Huberman e Susan Sontag, tentar compreender como a midia, ancorada no 
vocabulário do senso comum da “tragédia”, enfatiza e legitima a fotografia como espelho 
do real, aprisionando, com isso, a imagem com seu poder de comoção. Esta posição impede 
que ela - a fotografia - alce um voo mais potente. Uma vez na midia, sua vida é balisada 
pelo seu poder de comoção. Como garantir a elas uma outra sobrevivência? (George Didi-
Huberman). Acreditamos que a apropriação ou a utilização dessas imagens no território da 
arte, tanto como gesto de desterritorialização ou como processo criativo é que vão torná-las 
potentes. E esta operação implica em retirá-las da condição de representantes da tragédia 
para a de anunciação da potência do trágico. 
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II. FOTOGRAFIA E CIDADE NO SÉCULO XIX 
 
Ao se propagar como prática ao longo do século XIX, a fotografia ajudou a minimizar o 
sentimento de perda diante da série de tansformações que ocorrem sobretudo nas grandes 
cidades, cuja população aumentou exponencialmente em poucas décadas.  A técnica de 
transferir para uma superfície as formas visíveis do mundo ajudou a recolher imagens 
daquilo que estava prestes a desaparecer. Como uma espécie de compensação, fotografar 
aquilo que iria se esvair tornou-se praticamente um impulso natural. A morbidez das fotos 
das pessoas recém falecidas era menos chocante na medida em que se teria a chance de tê-
las ainda presentes na imagem. A derradeira chance de tê-las figuradas com as feições 
ainda íntegras ultrapassava o simples desejo de representação da sua fisionomia, como na 
pintura, e, na fotografia, se tornava uma espécie de fixação da sua presença no mundo. 
 
Como muitos autores perceberam ao se debruçarem sobre as peculiaridades da fotografia -  
Roland Barthes, Rosalind Krauss e Philippe Dubois, entre outros - a imagem feita pelo 
aparelho adquiriu o estatuto de relíquia, como parte daquele que esteve diante da superfície 
sobre a qual sua luminosidade se projetou. O objeto fotografia se tornou fetichizado como 
um vestígio da presença daquele ser no mundo e, como tal, adquiriu um valor místico bem 
peculiar que a fez diferente de outros tipos de imagens. 
 
Ocorrem naturalmente dois impulsos que movem os usuários da nova técnica no século 
XIX: compensar a perda irreparável da morte e a própria transformação que ocorre no 
espaço, acelerada pelas reformas urbanas e pela industrialização. Em relação às reformas 
urbanas, os próprios governos que promoviam as demolições criaram projetos de registro 
de prédios e monumentos como uma espécie de compensação, como foi o caso da Missão 
Héliographique, na França, por ocasião das reformas urbanas do Barão Haussman, no 
século XIX e, aqui no Brasil, a contratação do fotógrafo Augusto Malta, que fotografou o 
processo de reformas de Pereira Passos (Figura 3). Aqui no Rio tivemos recentemente a 
contratação do fotógrafo César Barreto pela prefeitura do Rio para fotografar  as reformas 
na Zona Portuária.  
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Figura 3: Desmonte do Morro do Castelo, Rio de Janeiro, 1922. Cred: Augusto Malta 
 
 
 
Ao lado dessas fotografias que visam compensar perdas previsíveis, como a morte esperada 
ou a reforma planejada, recorrendo à fotografia em busca pela sobrevivência do espírito da 
coisa por meio de um duplo figurado, se desenvolve com grande vigor a busca por 
fotografias de eventos imprevistos. Aqueles que mudam inesperadamente o rumo dos 
acontecimentos. Essas imagens, que chamaremos de fotos de tragédias, foram realizadas 
com o intuito de registrar o momento fugaz desses acontecimentos ou suas consequências. 
Diferente de uma imagem que visa preservar algo, elas evidenciam o trauma de um 
acontecimento.  
 
Com a multiplicação dos aparelhos fotográficos portáteis hoje, é possível ver vários casos 
de registros de acontecimentos inesperados: acidentes automobilísticos, catástrofes naturais, 
brigas, denúncias e diversos outros eventos que ocorrem cotidianamente nas grandes 
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cidades. Pode-se dizer que, atualmente, são poucos os eventos públicos, que causaram 
algum tipo de sofrimento a alguém, que não tenha sido registrado em fotografia ou vídeo. 
 
São diversos os motivos que levam um sujeito, fotógrafo amador ou profissional, a fazer a 
foto de uma tragédia.  Para o fotodocumentarista, essa é a sua função e existe um mercado 
para essse tipo de imagem na imprensa.Torna-se importante ressaltar que nos prêmios de 
fotojornalismo como World Press Photo, Pulitzer, Prêmio Esso de Jornalismo, se fizermos 
um histórico, as imagens premiadas em sua maioria são de tragédias. O jornal é justamente 
o local onde se veicula o extraordinário, conhecido como  “notícia". 
 
No seu último livro, Diante da dor dos outros (2003), Susan Sontag comenta que “em 
nossa cultura o choque se tornou estímulo primordial de consumo e uma fonte de valor, já 
legitimado pelo  lema da revista  Paris-Match fundada em 1949: “o peso das palavras, o 
choque das fotos” e ela  conclui: "a imagem como choque e a imagem como clichê são dois 
aspectos da mesma presença.”(SONTAG, 2003, p.23) 
 
Ao se articular dentro deste sistema trágico/ tragédia, choque/ clichê que a mídia – não só a 
tradicional - alimenta e reforça, o fotógrafo retroalimenta a si mesmo e ao espectador. Em 
Diante da dor dos outros, Sontag foca suas reflexões na questão da fotografia de guerra, 
mas sua análise diante dessas imagens pode ser estendida às imagens de tragédia, no 
contexto que estamos desenhando aqui e se mantém hoje. O deslocamento que precisamos 
fazer é que Sontag aborda este tipo de fotografia o tempo todo se referindo à figura do 
Fotógrafo e, com isso, coloca em jogo um profissional, suas escolhas técnicas, estéticas e 
éticas, mas agora, no momento contemporâneo, o que Sontag comenta a respeito da 
produção dessas imagens por profissionais pode ser deslocado aos amadores, que com seus 
smartphones, tablets e celulares tornaram-se fotógrafos de plantão do acaso, testemunhas 
dos fatos e buscam a todo instante “compartilhar”  suas imagens. Essa inscrição 
contemporânea da fotografia neste aspecto de certa maneira nos torna “herois” do cotidiano 
trágico, nos oferece não só a catarse com voyerismo, como a glória da visibilidade. 
 
Sontag chama atenção também para o fato de  que “ser um espectador de calamidades 
ocorridas em outro país é uma experiência moderna essencial.”  Atrelada a isso, ela 
comenta ainda a partir do argumento de Virginia Woolf que  
 
 

a consciência do sofrimento que se acumula em um elenco seleto de guerras travadas em terras 
distantes é algo construído, ao contrario de um relato escrito – que, conforme sua complexidade de 
pensamento, de referências e de vocabulário, é oferecido a um número maior ou menor de leitores -, 
uma foto só tem uma língua e se destina potencialmente a todos.(SONTAG, 2003, p.24) 
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Por mais que necessite de informação, como atenta Barthes, fotografia é uma mensagem 
sem código (BARTHES) e a legenda é o código que a aciona na mídia. É como se a 
imagem de sofrimento fosse universal e não necessitasse de legenda. 
 
Contemporaneamente, quando o amador, que somos todos nós, incorpora o papel do 
registrador de tragédias, ele de um modo geral, não pensa a fotografia como linguagem, ela 
funciona como uma câmera de vigilância, como uma janela do mundo. Na fotografia de 
atrocidades, as pessoas querem o peso do testemunho sem a nódoa do talento artístico, tido 
como equivalente à insinceridade ou à mera trapaça. 
 
A fotografia é a única arte importante em que um aprendizado profissional e anos de 
experiência não conferem uma vantagem insuperável sobre os inexperientes e os não 
preparados – isso ocorre por muitas razões, entre elas o grande peso do acaso - ou da sorte - 
no ato de fotografar, além da preferência pelo espontâneo, pelo tosco, pelo imperfeito. Mas 
seja a foto entendida como um objeto ingênuo ou como obra de um artífice experiente, seu 
significado – e a reação do espectador – depende de como a imagem é identificada ou 
erroneamente identificada, diz Sontag. E também, de onde ela circulará. 
 
Essa ideia de “onde” circulariam estas imagens nos interessa porque atrelada a ela podemos 
vislumbrar uma possivel dissociação entre a tragédia e o trágico na fotografia. Como 
eliminar o sentido da tragédia da imagem e oferecer-lhe a potência do trágico, pensando a 
partir de Nietzsche? De acordo com Peter Szondi, no livro Ensaio sobre o trágico (2004) 
para Nietzsche é possível ver no heroi trágico “o Deus que experimenta em si o sofrimento 
da individuação” (p.43). Para Nietzsche, o dionisíaco irrompe de seu despedaçamento na 
individuação justamente como poder indestrutível, que constitui então a “consolação 
metafísica”, oferecida pela tragédia.  Nietzsche escreve:  
 
 Em que medida encontrei com isso o conceito de 'trágico', o conhecimento final sobre o que é a 

psicologia da tragédia, eu o exprimi, por último, ainda  em O Crepúsculo dos ídolos[..] “ O dizer-sim 
à vida, até mesmo em seus problemas mais estranhos e mais duros, a vontade de vida, alegrando-se 
no sacrifício de seus tipos mais superiores à sua própria inexauribilidade – foi isso que denominei 
dionisíaco, foi isso que entendi como ponte para a psicologia do poeta trágico. Não para 
desvencilhar-se do pavor e da compaixão, não para purificar-se de uma afecção perigosa por uma 
descarga veemente – assim mal entendeu Aristóteles – mas, para além do pavor e da compaixão, “ser 
ele mesmo” o eterno prazer do vir-a-ser – esse prazer que encerra em si até mesmo o prazer pelo 
aniquilmento”. Nesse sentido, tenho o direito de entender-me como o primeiro filósofo trágico" 
(NIETZSCHE, 1999, p.47) 

 
Teriam as imagens de tragédia feitas pelos fotojornalistas e fotógrafos amadores algo da 
potência do trágico capaz de sucitar o enfrentamento da falta e o surgimento da dimensão 
afirmativa do espírito dionisíaco? Podemos crer que o gesto de fotografar ou filmar torna o 
acontecimento mais palatável. É uma forma de lidar com o acontecimento. Já que não se 
tem  o que fazer; já que se está impotente diante do que acontece; o que se pode fazer é 
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fotografar e compartilhar. Porém, como fazer para que essa imagem não seja meramente 
informativa ou que ela, ao lado de outras imagens, repletas das marcas emocionais do 
fotógrafo e das pessoas que vivenciaram o acontecimento, não se torne uma cortina 
dramática que bloqueia a possibilidade da experiência da perda que está inscrita na própria 
imagem? 
 
 
III. ENTRE NIETZSCHE E ARISTÓTELES 
 
Como nas tragédias gregas, o contato com esse acontecimento traria uma consciência da 
nossa fragilidade em relação a forças maiores que atingem nossa existência. Seu efeito, 
como observou Aristóteles na Poética, seria vivenciar a fim de expurgar  os efeito desses 
sofrimentos que, possivelmente, poderemos enfrentar de modo semelhantes na nossa 
própria vida. Diferente de Nietzsche, para o filósofo grego, a tragédia é "representação 
duma ação grave (...) a qual, inspirando pena e temor, opera a catarse própria dessas 
emoções." (Aristóteles, p. 36)  Vivê-los antecipadamente no nivel da encenação 
minimizaria seus efeito na vida real. Essa hipótese do efeito catártico das imagens de 
sofrimento entra em conflito com o uso das fotografias de eventos trágicos. 
 
Ao acompanhar o uso das fotografias de sofrimento pela imprensa em geral podemos 
perguntar se há, nelas o espírito trágico que a complexa construção narrativa das tragédias 
carregava. Nestas, não há somente a descrição do sofrimento mas todo o processo que 
culminou com o sofrimento terrível e indesejado, abrindo também a dimensão do vazio, 
que implica em um luto necessário para a superação do efeito da perda. 
 
Diante do abrandamento da dimensão da perda nessas imagens de tragédias, bloqueadas 
pelo exesso de informação e de emoção, podemos nos questionar como seria possível 
restituir a possibilidade das imagem de tragédia servirem como elemento de estímulo para 
um luto coletivo em torno do sofrimento do outro. Como torná-la algo que estimule a 
solidariedde, a compaixão perante a dor do outro como forma de apoio para um levante 
contra as injustiça da própria vida, a fim de produzir o efeito catártico e a superação da 
perda, bem como a potência dionisíaca. 
 
O luto coletivo, que implicaria em uma solidariedade com a dor do outro e a compaixão 
correspondente, tem o seu espaço reduzido nas imagens de tragédia.  O acontecimento 
trágico aparece como uma espécie de afronta ao poder que não soube agir para que ele não 
ocorresse ou para que fosse minimizado. A ele caberia, em última instância, o controle 
sobre a morte e a vida. A tragédia como algo inesperado e inevitável restitui de um certo 
modo a magia dos acontecimentos imprevisíveis cuja explicação ultrapassava o 
conhecimento humano. Admitir o imponderável seria admitir a própria fragilidade do 
poder. 
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A figuracão dos acontecimentos trágicos, portanto, deve evitar a imagem de impotência do 
poder em prol da busca de eficácia que significa o seu fortalecimento. Ou seja, em vista de 
um acontecimento trágico a resposta se dá sob a forma de vingança (deve-se punir os 
responsáveis), ou aperfeiçoamento tecno-científico (é preciso prever as catástrofes 
naturais), nunca da admissão da sua própria fragilidade e do vazio deixado pelo 
acontecimento. Não há pausa, não há intervalo, há sempre resposta pronta para ser dada e à 
imagem é solicitado que ela dê conta do que se passou, que ela tenha o coeficiente de 
informação necessária para o público entender o que ocorreu. Para ele tem que ser 
mostrado que a violência será punida exemplarmente porque trata-se de uma afronta ao 
poder, a quem caberia a prerrogativa da violência. Qualquer tipo de imagem de violência 
tem uma legenda invisível que sugere a culpa do Estado por não ter tido a atitude necessária 
para evitar aquele acontecimento. O poder, por sua vez, assume a sua culpa sem promover 
um luto pelos mortos, mas propondo mais eficácia técnica para poder reger os 
acontecimentos inesperados futuros e afirmar o seu poder. 
 
Pode-se cogitar que, com o crescimento das cidades e o aumento da população houve um 
aumento da morte de pessoas por acidentes diversos, assim como as catástrofes naturais 
passaram a atingir um número muito maior de pessoas concentradas em um espaço menor. 
Assim, as imagens de acontecimentos trágicos se multiplicaram naturalmente em função do 
crescimento das cidades e da imprensa. Consequentemente, não seria possível propor um 
luto oficial para cada morte, o que implicaria que as bandeiras se mantivessem à meio pau 
incessantemente. Porém, podemos perceber que a fotografia de acontecimentos 
inesperados, que causam uma perda de proporções avassaladoras na vida de alguém, 
passam a ser consideradas como eventos pontuais que precisam ser tecnicamente bem 
fotografados. Bem fotografado implica em construir o acontecimento com uma dose de 
emoção e descrição da cena que absorva o espectador no espetáculo da tragédia. Nesse 
cenário de sofrimento deve haver expressões e gestos indicativos da intensidade de 
sentimentos na cena, e o caráter informativo de uma boa imagem jornalística, com 
descrição e clareza do acontecimento, nem que para isso seja preciso uma dose de 
encenação. Como foi o caso desta imagem em que o fotógrafo do jornal O Globo encena 
estes índios apelando para o imaginário de um Brasil colônia. (Figura 4)  
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Figura 4: No rastro da lama: muito além de Mariana. Personagens de cidades em que a lama passou ou ainda 
irá afetar, contam seus dramas e suas expectativas para o desastre ambiental que se desloca pelo Rio Doce. 
Vídeo veiculado na página do jornal O Globo em 23 de novembro de 2015.	 Disponível	 em:	
http://oglobo.globo.com/brasil/no-rastro-da-lama-muito-alem-de-mariana-18111193 
 
O vazio da perda é sempre preenchido pela informação. Sem espaço para o vazio, a 
fotografia de tragédias exclui a possibilidade do luto e do reconhecimento da perda que 
possibilitaria a elevação e a superação. No caso das fotos de tragédia em geral, a eficácia da 
imagem é garantida pela possibilidade de descrição do acontecimento de forma mais 
detalhada e com o máximo de apelo emocional possível.  
 
 
IV. A MONTAGEM 
 
A análise que Georges Didi-Huberman faz sobre os quatro fotogramas de Auschwitz 
(Figura 5) mostra o uso mais propagado de acontecimentos trágicos. As imagens, feitas 
escondidas de dentro da câmera de gás carrega as imperfeições de uma imagem feita 
rapidamente com o medo de ser visto. O enquadramento torto, a parte escura que 
correspondia à parede interna da câmera de gás, o tremido e outras imperfeições foram 
eliminados para que a fotografia ficasse mais informativa. Aproximou-se a imagem das 
mulheres nuas e esquálidas caminhando em direção a algum lugar e se eliminou tudo o 
mais que havia em torno dessa imagem.  As marcas que indicavam o processo de fatura, o 
risco, o contexto e seu modo de conservação.  
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Figura 5: Quatro fotogramas feitos em Auschwitz (1944). Vista de dentro da câmera de gás.  
 
Como observa o historiador, as imagens sofrem por serem vítimas de dois tipos de leitura. 
Uma que espera ver tudo e outra que acredita que ela tem muito pouco a mostrar. Para 
quem espera ver muito na imagem ela é sempre insuficiente pois jamais dará conta de todo 
o evento e esse resto que é muito interessante para a gente parar de pensá-la como  um 
ícone do acontecimento para pensá-la como um fragmento, um resto do que ocorreu. 
 
Para quem pressupõe que a imagem seja um simulacro que apresenta uma percepção 
ilusória do mundo, há uma subvalorização das possibilidades de sua leitura.  De todo modo, 
são duas percepções extremas que servem para ilustrar o conflito entre o excesso de 
credibilidade e o desprezo pela imagem. 
 
No caso das fotos de tragédias, em um ou em outro caso, ou seja, na confiabilidade no 
documento fotográfico ou na desconfiança em relação a sua capacidade de dizer algo sobre 
a realidade, o elemento trágico parece ter sido excluído. O trágico estaria naquilo que não 
podemos dar conta, na nossa fragilidade e na nossa impotência perante o acontecimento e a 
própria imagem.  A imagem seria aquilo que possibilta transformar o luto em um 
movimento coletivo. Mas para isso não é possível crer na fotografia somente como um 
discurso informativo, como puro documento, nem como uma linguagem deslocada da 
realidade ou como ícone de um acontecimento (Figura 6). Como é o caso desta imagem do 
garoto afogado que se tornou bandeira  da questão migratória na Europa. No dia 3 de 
setembro de 2015 foi veiculada nas redes sociais e em jornais do mundo inteiro a imagem 
de uma criança refugiada síria, encontrada morta em uma praia da Turquia. A imagem foi 
registrada não só por um fotógrafo, mas por vários profissionais do audiovisual e por 
amadores. Essas fotografias chocaram o mundo ao serem divulgadas e compartilhadas. Um 
pergunta pode ser feita a esta imagem: Ela tem eficácia? Sim.Atitudes políticas foram 
tomadas a partir da divulgação desta imagem. Mas onde estaria ali o elemento trágico? 
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Figura 6:A foto que chocou o mundo. Turquia, 2015 Cred: Nilüfer Demir 
 
Para fazer a imagem da tragédia recuperar o elemento trágico, que admite o vazio da falta e 
a dor da ausência é preciso admitir que ela é insuficiente, como toda a linguagem, mas é 
potente de modo singular, ao carregar o traço de uma existência que aparece como 
ausência. Nesse vazio que se instaura o trágico e se faz possível o luto. Didi-Hubberman 
observa a tentativa de injetar informação nos fotogramas de Auschwitz para que ganhem 
significado de documentos (no sentido de monumento) e não como marcas de um evento, 
de todo um processo que culminou com essas quatro fotos que alguém arriscou a vida para 
fazê-la.  
 
Nas fotos pode-se ver a versão mais documental com reenquadramento e retoques para que 
a imagem fique mais informativa. O trabalho de Didi-Huberman, que poderia ser o de um 
artista com imagens de arquivo, restaura a possibilidade de um estado de luto com a 
dimensão da perda que se instaura no acontecimento e no próprio processo de produção da 
imagem passando pela sua sobrevivência no arquivo até a sua apresentação no contexto do 
evento da exposição sobre o holocausto. 
 
Conceder à imagem de tragédia uma possibilidade de ressignificação trágica, entendendo o 
trágico como potência, é o trabalho que identificamos em alguns artistas, entre eles, Robert 
Polidori, Rosângela Rennó, Leila Danzinger, Enrique Metinides, Pascal Convert e Jeff 
Wall. 
 
A busca pela imitação ou a fidelidade da imagem em relação ao acontecimento, ou seja, a 
busca da informação, faz com que o trágico se afaste da imagem. E é na operação 
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processual, na nova circulação ou na sobrevida do arquivo e do uso da imagem pelo artista 
que acreditamos que ela possa ser revitalizada. 
 
O fotógrafo canadense Robert Polidori (Figura 7), por exemplo, não se interessa em 
registrar conflitos, como fazem os fotojornalistas, e sim as marcas deixadas por desastres da 
história recente. A maior parte de suas imagens exibe ambientes vazios, revirados ou 
parcialmente destruídos, que foram abandonados depois de um choque violento. Ele retrata 
também as consequências da pobreza, moradias e paisagens urbanas em diferentes partes 
do globo. 
 
Em seu trabalho, diferentes tragédias ganham feições semelhantes: as ruínas de Beirute 
devastada pela guerra civil que atingiu o Líbano entre 1975 e 1990, se parecem com a 
deterioração da suntuosa arquitetura de Havana; a cidade ucraniana de Chernobyl, 
fotografada 15 anos após o acidente nuclear que a atingiu em 1986, se assemelha à Nova 
Orleans (Figura 8) destruída pelo furacão Katrina,em 2005.  
 
Polidori conta que seu trabalho ganhou força na década de 1980, quando optou pelo uso de 
câmeras de grande formato, com filmes de até 20 x 25 cm, capazes de captar uma grande 
quantidade de informações visuais. 
 

 
Figura 7: Robert Polidori fotografando com sua câmera de grande formato, Índia, 2007 
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Figura 8: Robert Polidori, 5603 Dauphine Street, Nova Orleans, 2005  

 
O tempo inscrito nas imagens de Polidori não é o do instantâneo do acontecimento. Há uma 
acomodação que permite visualizar as marcas da ação que resultou naquele estado e se 
inscreve em detalhes extremamente definidos na própria película. Tal percepção detalhada 
do resultado da ação sobre a matéria induz a uma resignação em relação à irreversibilidade 
do evento. A estabilidade das imagens de Polidori, frequentemente frontais e simétricas, 
permitem um certo apaziguamento no caos resultante daquele evento que passou. Tal 
estratégia se distingue das práticas fotojornalistas mais ortodoxas, que implicam em uma 
sobre atenção e uma antecipação em relação ao acontecimento.  
 
Ao contrário de Polidori, Enrique Metinides, fotógrafo mexicano cujo trabalho foi 
desenvolvido na prática do registro jornalísticos de acontecimentos trágicos,  investe 
justamente no tempo instável do evento que quebra a ordem do fluxo cotidiano.3 Suas 
imagens coloridas de acidentes automobilísticos, crimes, suicídios, incêndios e toda sorte 

																																																								
3 Sobre a dimensão da espera na fotografia, ver A Máquina de Esperar, de Maurício Lissovsky, especialmente 
o capítulo 4: Aspectos clássicos do pôr-se fora do tempo. 
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de acontecimentos extraordinários investem nos quadros abertos, que mostram o contexto 
da cena e não somente descrevem o fato. (Figura 9) 
 
 

 
Figura 9: Enrique Metinides, um caminhão tomba sobre um carro de turistas em frente ao conjunto 
habitacional de Tlatelolco, destruído no terremoto de 1985 
 

O interesse de Metinides em incluir as pessoas que assistiam os acidente oferece outras 
camadas para concebermos o desdobramento do evento para além do microcosmos 
daqueles que sofreram diretamente seu impacto. Com a presença dos espectadores e a 
apresentação do espaço se estendendo para bem além dos limites do território onde se deu a 
ação, o acontecimento ganha uma dimensão épica, ultrapassando o factual fugaz da notícia 
jornalística.  Suas fotografias, geralmente feitas  com objetivas grande angulares que, por 
meio de sua peculiar distorção, acentuam o desiquilíbrio e garantem a proximidade do 
espectador com os protagonistas da cena sem, no entanto, deixar de mostrar o ambiente em 
torno. Não raro suas imagens incluem o céu e possuem uma profundidade que permite 
visualizar até planos bem distantes. Mais do que na informação, o interesse maior de 
Metinides está no drama ao redor. Como observa Thyago Nogueira, "é nessa reverberacão 
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do acontecimento, seja um crime ou um desastre, que o fotógrafo busca o sentimento da 
tragédia, da impresivibilidade do destino, da fugacidade da vida". (NOGUEIRA, 2012, p. 
80) 
 
Já na obra “Imemorial” (1994) (Figura 9), da artista mineira radicada no Rio de Janeiro, 
Rosângela Rennó, a estética do retrato policial é a mesma do retrato de identidade, mas o 
registro artístico e o local de visibilidade destas imagens - no caso uma galeria, ao contrário 
do arquivo - permite que o impacto causado seja outro. 
 
A série “Imemorial” é uma instalação de cinquenta fotografias que renderam retratos 
escuros dos trabalhadores e crianças que construíram Brasília. São 40 retratos em película 
ortocromática pintada e 10 retratos em fotografia em cor em papel resinado sobre bandejas 
de ferro e parafuso. 
 
Rosângela Rennó encontrou, em um armazém do Arquivo Público do Distrito Federal, 
malas com mais de 15.000 arquivos relativos aos empregados da companhia de construção 
do governo Novacap. Nesse trabalho, ela faz uso de histórias que contam o massacre nas 
barracas da obra e de dezenas de trabalhadores que morreram no processo de construção de 
Brasília e foram enterrados nas suas fundações. Nos arquivos, esses trabalhadores foram 
classificados como “dispensados por motivo de morte”. 
 
Vale destacar que a Artista exibe os retratos sem os nomes dos retratados. Eles se tornam 
visíveis a partir do gesto dela, mas permanecem no anonimato onde a história os colocou. 
De acordo com o crítico Paulo Herkenhoff, as fotografias mais escuras “são feitas em filme 
gráfico, cuja superfície, muito brilhante e pintada de preto por trás, se torna então um 
espelho negro, indicativo do lugar de sombra social em que esses narcisos experimentam o 
desamor coletivo por si”.  
 
 A artista interferiu nas imagens para torná-las mais opacas, quase negras, gerando um 
sentido de apagamento dos retratos, uma intervenção importante que permite olhar para 
estes retratos além da função identitária que eles já carregam e promover uma experiência 
estética. Este deslocamento proporcionado primeiro pela apropriação do acervo por parte da 
artista e, depois, por suas interferências nas imagens, geram um novo sentido e permite-nos 
olhar a imagem com sua performatividade. 
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Figura 9: Rosângela Rennó, Imemorial, 1994. Exposição “Revendo Brasília.” 

 

A sobrevivência do trágico a partir de uma apropriação fotojornalística, que se 
metamorfoseou em escultura, é exemplo da “Pietá du Kosovo” (1999 – 2000), do artista 
francês Pascal Convert, que criou a sua peça a partir da fotografia intitulada “Veillée 
funébre au Kosovo”, do fotojornalista também francês Georges Merillon. Ganhadora do 
World Press Photo de 1991, a fotografia (Figura 10)  exibe a dor da mãe, ladeada por 
mulheres familiares, ao perder o filho, vítima dos conflitos no Kosovo nos anos 1990. A 
dramaticidade da fotografia, construída esteticamente  a partir do imaginário da Pietá e das 
figuras renascentistas, é potencializada pelo baixo relevo esculpido (Figura 11) em cera 
pelo artista Pascal Convert. Durante dez meses o trabalho dele foi filmado pelo cineasta 
Fabien Beziat. “Entre o ponto de vista midiático e o olhar artístico, a presença afirmativa 
dos corpos na fotografia dá lugar à desfiguração dinâmica que nos redefine a noção de  
alteridade na sociedade contemporânea: uma alteridade que não seria mais uma amnésia do 
real, mas o trabalho de ser irredutível estrangeirismo (..) esta alteridade cuja  consciência só 
permite o pensamento do político” (Convert). 
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Figura 10: Veillée funèbre au Kosovo" de Georges Merillon (1990) 
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Figura 11: Pascal Convert, Pietà du Kosovo, baixo-relevo em cera, 
( 224 x 278 x 40 cm) 
 
 
V. CONCLUSÃO 
 
A busca pela imitação ou a fidelidade da imagem em relação ao acontecimento, ou seja, a 
busca da informação, faz com que o trágico se afaste da imagem. As imagens da mídia 
retiram o trágico da tragédia. O trágico é como a aura, é o algo mais. A mídia não permite o 
luto. Toda tragédia necessita de um luto, de um momento para se apaziguar os ânimos. O 
arquivo poderia proporcionar o trágico a elas. O processo de ressiginifcação inclui o gesto 
de mudança de território e de montagem..  
 
O trágico é para quem fica.. quem vê, quem lê... porque quem morre, seja de acidente, o 
que for, não tem noção da tragédia, só vivencia o medo e o pânico no instante da morte. Daí 
a importância do espectador da cena. Quando ele está olhando, chama a atenção para o fato. 
E quando está lá na ação de observar, nos sentimos importantes porque não morremos. 
Damos valor à vida, mas também tememos por uma próxima morte ao acaso. Temer e 
saudar a vida estão juntas. 
 
 E é na operação processual, na nova circulação ou na sobrevida do arquivo e do uso da 
imagem pelo artista que acreditamos que ela possa ser revitalizada.  
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