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Resumo 

Na contemporaneidade, o fotodocumentarismo tem incorporado valores artísticos e estéticos 

e, sobretudo, os de ordem simbólica do fotógrafo. A partir disso, este artigo busca investigar o 

subjetivismo do autor, tendo as imagens de conflito registradas por Richard Mosse no Congo, 

em 2010, como análise. A interpretação de Mosse revela e subverte a lógica de representação 

de revoltosos da guerra civil congolesa por meio de uma técnica militar: filme infravermelho 

analógico. Além disso, o fotógrafo possibilita a pose e a encenação no registro desses 

rebeldes. Constatou-se nesse estudo que, o imaginário do autor aliado aos aparatos técnicos e 

tecnológicos favorece a polissemia das fotografias documentais sem deixar de preservar o 

vestígio do real. A temática instigou novas reflexões: o papel da arte no documento 

fotográfico de conflito e a recepção desses tipos de imagens no ciberespaço. 

PALAVRAS-CHAVE: fotografia documental; conflito; documentário imaginário; Richard 

Mosse. 

 

Introdução 

O tema conflito sempre se fez presente em fotografias documentais antes mesmo da 

tradição formada nos anos de 1930. A guerra da Crimeia (1853-1856) foi a primeira batalha 

registrada da história oficial da fotografia desde 1855. O fotógrafo profissional, Roger Fenton 

(1819-1869), a serviço do governo britânico, teve a missão de transmitir imagens positivas de 

uma ação cada vez mais impopular. Daí em diante, tornaram-se constantes outras 

documentações fotográficas de conflitos. Embora os instantâneos mostrassem os massacres 

que ocorriam nos campos de batalha, os fotógrafos sempre estiveram sob o olhar desconfiado 
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de críticos que questionavam a possibilidade de manipulação e encenação nas imagens. As 

fotografias da guerra do Vietnã (1959- 1975) foram um divisor de águas, pois se reconhecia 

nelas a ausência de interferência, o fato estava ali homenageado. 

Atualmente, percebe-se um fluxo constante de fotografias de guerras nas mais diversas 

mídias. Lombardi (2011) lembra que essas imagens são importantes não por descreverem a 

realidade, mas sim por colaborar na (re)construção daquilo que aconteceu  e .evitar que nos 

esqueçamos que o fato existiu. “O que está em jogo não é a materialidade da imagem, mas 

aquilo que ela vai nos remeter.” (LOMBARDI, 2011, p. 24). 

Sobre o “bombardeio” de imagens veiculadas pelos meios de comunicação de massa, 

Sontag (2003) assevera que, comparada às demais mídias, a fotografia tem maior capacidade 

de compactar memórias e por meio delas o indivíduo pode resgatar o referente. A autora 

denominou de iconografia do sofrimento
4
 à abordagem midiática das fotografias de conflito. 

“De fato, há muitos usos para as inúmeras oportunidades oferecidas pela vida moderna de ver 

– à distância, por meio da fotografia – a dor de outras pessoas.” (SONTAG, 2003, p. 16).   

Influenciados pela geração de 1950, fotógrafos atuais incluem em seus trabalhos 

fotodocumentais elementos próprios de suas ordens simbólicas – pontos de vista sobre o 

assunto – sem deixarem de carregar o vestígio da realidade. Lombardi (2007) defende que a 

fotografia documental está configurada na linha tênue entre o documento e a arte, cabendo ao 

fotógrafo escolher dentro do seu Museu Imaginário
5
 a forma de configurar uma nova 

fotografia. 

Respeitando a natureza e o espaço do referente, Fatorelli (2003) contribui igualmente 

ao propor dois regimes à imagem: a orgânica e a cristal. A primeira sobrevaloriza as variáveis 

do objeto na imagem e segunda amplia o mundo visível, abre-se a novas subjetivações. 

Porém, a imagem-cristal guarda relação com os fundamentos da imagem-orgânica: a 

veracidade, a objetividade e a imparcialidade do registro.  

Diante disso, este paper propõe, a partir das fotografias documentais de Richard 

Mosse, tiradas no Congo, em 2010, discutir a interferência e influência do sujeito (fotógrafo) 

na composição imagética do objeto. A fim de representar rebeldes civis congoleses e a região 

do conflito, Mosse utiliza um filme infravermelho analógico (Aerochrome Kodak infrared), 

material antes usado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial (1939-18-945) para 

identificar oponentes camuflados na paisagem verde.  

                                                           
4 Cf. SONTAG, 2003. 
5
 Conjunto de outras imagens originadas do sonho, da fantasia e do inconsciente do fotógrafo. 
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Embora o autor se aproprie de técnicas que alimentem a construção do seu ponto de 

vista sob o conflito, o acontecimento propriamente dito não perdeu sua representatividade. O 

vestígio do real está ali presente.  

O ensaio fotográfico de Mosse contêm 22 imagens hospedas em seu website
6
. São 

fotografias de indivíduos, de objetos e de paisagens dos locais da guerra civil. Partindo desse 

pressuposto, restringe-se aqui analisar as fotografias dos revoltosos, 12 no total, para 

exemplificar a subjetividade do fotógrafo e a faculdade de encenação e de pose no registro 

fotodocumental. 

 

 

Imagem fotográfica: construção da representação do real 

 

A visão de mundo da sociedade é mediada por imagens. O conhecimento de tempo e 

espaço se encerra nelas, ou melhor, o mundo é acessível ao homem por meio de imagens. Fica 

mais fácil compreender isso quando se reconhece que indivíduos postos diante de fotografias 

acreditam usufruir da realidade. O fato está ali ou parece está naquele papel retangular. 

Conforme Flusser (1985) é a imaginação, capacidade de abstração específica, que 

determina o plano da imagem. Imaginar é fazer e interpretar imagens. O autor atesta que é 

possível encontrar significado em imagens devido à sua magicização. “Imagens são códigos 

que traduzem eventos em situações, processos em cenas [...] elas substituem eventos por 

cenas. E tal poder mágico [...] domina a dialética interna da imagem, própria a toda mediação, 

e nela se manifesta de forma incomparável”. (FLUSSER, 1985, p. 7) 

A fotografia, imagem técnica produzida por meio de aparelhos, foi incessantemente 

buscada e aperfeiçoada por cientistas desde o final do século XVIII – com o processo de 

daguerreotipia
7
 – até a atualidade com as técnicas de obtenção da imagem digital. 

Em diversos países, simultaneamente, pesquisou-se maneiras e materiais distintos a 

fim de se obter a imagem técnica, ou sua fixação. Segundo Tacca (2005), embora os caminhos 

fossem opostos às expectativas eram similares: encontrar “uma imagem que poderia ser 

guardada, uma memória definitiva de pessoas, paisagens e coisas; uma memória aparelhística 

                                                           
6
 Cf. http://www.richardmosse.com/photography.php?pid=1 

7
Processo fotográfico, inventado em 1835 pelo francês Louis Daguerre, que consistia em fixar uma imagem numa película de 

cobre prateada obtida na câmera escura. 
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especular, programada por tecnologia aplicada, aparentemente limpa das imperfeições 

humanas”. (TACCA, 2005, p. 10). 

Historicamente, a fotografia sempre esteve relacionada às artes plásticas, adaptando 

valores inerentes à pintura e readquirindo outros valores estéticos, como foi o caso da tradição 

pictórica no final do século XIX. Segundo Fatorelli (2003) “a fotografia inscreveu um sujeito 

e um modelo de subjetivação singular, irredutível ao modelo renascentista e ao modelo 

clássico, e como, prospectivamente, redefiniu-se a partir da presença de novos suportes”. 

(FATORELLI, 2003, p. 17). 

Então, que significados esses suportes produzem? “As fotografias criam realidade ao 

tempo que se instituem em referência a rede de relações culturais, sociais e institucionais mais 

complexas.” (Ibid., p. 11). A imagem fotográfica se apropria de uma situação, assimila o seu 

tempo e o seu espaço, para representar o real. Guran (1992) expande essa concepção ao 

considerar que o instantâneo, em relação à memória e à escrita, comporta “inventariar 

cenários, eventos e circunstâncias com muito mais precisão e abrangência [...]. E ao fixar o 

imprevisto e o inusitado, abre novas perspectivas de absorção e compreensão de um fato.” 

(GURAN, 1992, p. 6-7). 

De acordo com Martins (2008), à medida que a fotografia se propagou na sociedade 

como meio popular de expressão visual, ela passou a classificar aquilo que se vê no cotidiano. 

O autor acrescenta ainda que, a imagem fotográfica “criou seletividade de focos ao 

transformar os cenários da vida de todo dia em imagem fotográfica. Hierarquizou o que é 

visto. Criou desprezos visuais na glamorização daquilo que se vale a pena ver na vida de todo 

dia”. (MARTINS, 2008, p. 40). 

Ao retratar um tema, a fotografia presta-lhe uma homenagem, pois a imagem tanto se 

liga a ele quanto o expandi. Além de interpretar o real, a fotografia, segundo Sontag (2004), é 

um vestígio material do tema fotografado. Então, a fotografia jamais poderá ser entendida 

como “espelho” da natureza, como se acreditou nos primórdios da invenção dessa ferramenta. 

Aqui neste trabalho, entende-se vestígio como um sinal de um acontecimento real ou 

de algo que de fato existe. Deste modo, nossa pesquisa aponta a teoria dos signos, proposta 

por Pierce (2003), para certificar que a fotografia possui um caráter indicial, já que por 

contiguidade física mantem-se ligada ao seu objeto referencial.  

 

Os índices podem distinguir-se de outros signos, ou representações, por três 

traços característicos: primeiro, não têm nenhuma semelhança significante 
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com seus objetos; segundo, referem-se a individuais, unidades singulares, 

coleções singulares de unidades ou a contínuos singulares; terceiro, dirigem 

a atenção para seus objetos através de uma compulsão cega [...]. 

Psicologicamente, a ação dos índices depende de uma associação por 

contiguidade, e não de uma associação por semelhança ou operações 

intelectuais. (PEIRCE, 2003, p. 75-76). 

 

Dubois (2003) reitera o discurso
8
 do realismo na fotografia como índice, ou seja, a 

imagem apesar de trabalhar com o objeto referencial não há a intenção de imitá-lo. Segundo o 

autor, “a imagem indiciária é dotada de um valor todo singular ou particular, pois 

determinado unicamente por seu referente e só por este: traço de um real.” (DUBOIS, 2003, p. 

45).  

 

Por essas qualidades da imagem indicial, o que se destaca é finalmente a 

dimensão essencialmente pragmática da fotografia (por oposição à 

semântica): está na lógica dessas concepções considerar que as fotografias 

propriamente ditas quase não têm significação nelas mesmas: seu sentido 

lhes é exterior, é essencialmente determinado por sua relação efetiva com o 

seu objeto e com sua enunciação. (DUBOIS, 2003, p. 52). 
 
 

Machado (1984) amplia a compreensão de signo ao inseri-lo no campo ideológico. A 

partir deste, os indivíduos (no caso, os fotógrafos) tornam-se capazes de construir sistemas 

simbólicos para representar o mundo. “A ideologia é vista como expressão do mundo das 

ideias e não como expressão de relações sociais concretizadas em instituições e práticas”. 

(MACHADO, 1984, p. 18). Os signos estão sob a influência da hierarquia e conflitos dos 

grupos sociais e sua produção acaba sendo dependente das necessidades, interesses e 

estratégias de cada estrato social. (Ibid., p. 22). 

Então, a leitura de uma imagem fotográfica irá depender da combinaçãode elementos 

integrativos (códigos) do referente com os diversos aspectos socioculturais e ideológicos, do 

próprio objeto e do fotógrafo. “Assim, as fotografias vão formando círculo mágico em torno 

da sociedade, o universo da fotografia.” (FLUSSER, 1985, p. 33). A representação fotográfica 

estará sujeita a um jogo de poderes entre aparelho e homem, homem e mundo, mundo e 

aparelho. O resultado dessas batalhas guarda, enfim, o efeito magicizador da realidade. 

                                                           
8
Para tratar da questão do realismo e do valor documental da fotografia, Dubois se utiliza da tricotomia peirciana dos signos: 

ícone, índice e símbolo. Diante de suas diferenciações, elenca-se: a) o discurso mimético apresenta a fotografia como espelho 

do real (ícone); b) o discurso do código e da desconstrução, ou seja, a fotografia como transformação do real (símbolo); e c) o 

discurso do índice e da referência, isto é, a fotografia como vestígio de um real. Contudo, para o autor, a fotografia é 

primeiramente um índice, para só depois tornar-se signo substitutivo (ícone) e ganhar sentido (símbolo). 
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Como entender essa discussão acima levantada em fotografias documentais de guerra? 

Tendo como exemplo o registro fotográfico da guerra do Líbano, Flusser (1985) afirma que o 

homem não age historicamente a ela, e sim ritualmente. “A fotografia está sendo manipulada 

como em ritual de magia. [...] A fotografia é hierofania: o sacro nela transparece. E o que vale 

para esta fotografia relativa ao Líbano, vale para todas as demais”. (FLUSSEM, 1985 p. 31). 

Para Sontag (2003, p. 11 e 13) “as fotos das vítimas de guerra são, elas mesmas, uma 

modalidade de retórica. Elas reiteram. Simplificam. Agitam. Criam a ilusão do consenso [...]. 

Olhem, dizem as fotos, é assim. É isto o que a guerra faz.”. 

 

Fotografias documentais representando conflitos 

 

A fotografia documental é um gênero fotográfico que revela temas de compromisso 

social. Ela está presente desde o início do século XIX – com as fotografias de viagens e de 

curiosidades – até os dias de hoje com amplitude no fotojornalismo. O documentarismo, a 

partir do século XX, propôs-se como solução as limitações das palavras. Os textos já não 

comportavam as descrições do mundo. 

Conforme Sousa (2000), as imagens fotográficas irão contribuir com homem em seu 

intuito de conhecer o outro, saber como este vive desvendar o que pensa, o que vê do mundo e 

com o quê se importa. O fotodocumentarismo apresenta uma diversidade temática, como 

registro humanístico-cultural, impressões sobre o mundo, vida cotidiana e fatos de guerras, 

por exemplo. Lombardi (2007) a fotografia documental, além de reunir uma grande 

diversidadede propostas éticas e estéticas, apresenta a característica do efeito-verdade, pois, 

até hoje, credencia, na maioria das vezes, veracidade aos acontecimentos.  

A tradição da fotografia documental teve seu apogeu na década de 1930 com 

fotógrafos como Lewis Hine (1874-1940), Walker Evans (1903-1975) e Dorothea Lange 

(1895-1965). Nessa época por meio de fotografias, pretendia-se denunciar a situação política 

e social da sociedade. Nos anos 1950, há um rompimento com esses ideais. Não que os 

fotógrafos tenham abandonado os problemas de seu tempo, porém agora, eles sentiam a 

necessidade de se afastar da “objetividade” fotojornalística, e se lançaram em novos 

experimentos. Esta fase está em desenvolvimento até hoje devido à renovação de técnicas e 

aos aprimoramentos tecnológicos. São exemplos os trabalhos dos suíços Robert Frank (1924-) 

e Claudia Andujar (1977-) e do francês Antoine D’Agata (1961-).  
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Historicamente, as guerras acompanharam a evolução da fotografia documental. As 

primeiras delas, sob o registro fotográfico, foram a Guerra da Crimeia, a Guerra Civil 

Americana (1861-1865) e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Esses eventos e tantos 

outros sempre estiverem na mira da desconfiança de especialistas no tocante à manipulação e 

encenação de imagens. Foi então, na Guerra do Vietnã, que as fotografias de conflito 

ganharam autoridade moral para representar realidade dos campos de batalhas. 

Reconhecidamente, a fotografia é mais eficiente em guardar memórias em detrimento 

de outras mídias (televisão e internet, por exemplo). Para Sontag (2003, p.23) “Numa era 

sobrecarregada de informação, a fotografia oferece um modo rápido de apreender algo e uma 

forma compacta de memorizá-lo. Cada um de nós estoca, na mente, centenas de fotos, que 

podem ser recuperadas instantaneamente.” 

A respeito da atenção dada pela mídia (sobretudo, a ocidental) e a disposição da 

sociedade para ver esse tipo de imagens, a autora explica que: 

 

A consciência do sofrimento que se acumula em um elenco seleto de guerras 

travadas em terras distantes é algo construído. Sobretudo na forma como as 

câmeras registram, o sofrimento explode, é compartilhado por muita gente e 

depois desaparece de vista. (Ibid., p. 21). 

 

De um ponto de vista de Lombardi (2011), essa iconografia não apenas cobre ou 

veicula informações sobre conflitos, mas contribui na sua produção. “Trata-se de produzir o 

acontecimento para que ele possa se tornar, instantaneamente, imagem. E de produzir imagens 

que sejam elas próprias o acontecimento.” (LOMBARDI, 2011, p. 17). Na atualidade, como 

essas fotografias estão dispostas? A priori, os fotógrafos experimentam novas possiblidade de 

representação a partir do seu ponto de vista. 

 

Influência dos fotógrafos e a criação imagética de conflitos 

 

Na contemporaneidade, diversos elementos estéticos e artísticos vêm influenciando na 

produção de fotografias documentais. Cada vez mais discursivas, as imagens acabam por 

refletir a posição ideológica do fotógrafo. Seus valores estéticos, políticos e emotivos são 

percebidos no produto final. A variedade de aparatos técnicos – da máquina analógica às 

digitais, webcams, celulares-câmeras – e manipulações das imagens (como programas de 

tratamento de imagens) contribuem nesse processo. 
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Em vista disso, o fotógrafo tem assumido o papel de artista da imagem. A fotografia 

documental, segundo Lombardi (2007) “está situada no entre-lugar, ou seja, nessa frágil linha 

que separa o documento da arte, conferindo à fotografia documental sua singularidade em 

relação a outros gêneros fotográficos”. (LOMBARDI, 2007, p. 43).  

A documentação depende das escolhas do fotógrafo. Conforme Flusser (1985), o 

acionamento do botão da máquina é semelhante ato de disparar uma arma de fogo. Ao apertar 

o botão, ele decide o que do referente será capturado. O mundo não cabe na fotografia, assim, 

um espaço é construído para representar o objeto. Esse ato per si é uma subtração. Deriva-se 

dele dois ambientes: o que está na imagem fotográfica e aquele externo a ela.  

Sontag (2003) admite que o vestígio, presente na imagem fotográfica, é resultado da 

escolha de alguém. Fotografar implica em enquadramento, que, por conseguinte, suscita uma 

exclusão. Nas fotografias de conflito, a autora endossa a analogia entre a arma e câmera, 

tornando esses objetos identificáveis, pois ambos “disparam”: a fotografia para o seu tema, a 

arma para o ser humano.  

Dubois (2003) acredita que o corte estabelece o ponto de vista na fotografia: 

 

Sem sobra de dúvida, toda a violência (e a predação) do ato fotográfico 

procede essencialmente desse gesto do cut. Ele é irremediável. É ele e só ele 

que determina aimagem, toda a imagem, a imagem como todo. No espaço 

literalmente talhado de uma vez e ao vivo pelo ato fotográfico, haja ou não 

encenação, tudo acontece por inteiro de uma só vez. EM sua condição de 

princípio, esse é de fato o golpe do corte. (DUBOIS, 2003, p. 178). 

 

Para Lombardi (2007) a narrativa fotográfica documental é formada a partir de uma 

sequência de imagens determinada pelo modo que o fotógrafo enxerga o mundo. O corte 

acaba definindo, muitas vezes, as possíveis interpretações de cada imagem fotográfica. 

Numa reflexão sociológica, Martins (2008) considera que ao registar o documental, o 

fotógrafo é o protagonista da fotografia. 

 

O “fotografar-se”, no ato fotográfico do fotógrafo que não sai na fotografia, 

tornou-se lugar- comum na fotografia popular e não raro banal. Com mais 

facilidade, na fotografia sem estilo nem criação, a foto se torna uma espécie 

de teste projetivo das minúcias cotidianas que têm sentido na visão de 

mundo dos simples. É, desse modo, modalidade de fotografia com mais 

facilidade passível de leitura e interpretação sociológica porque documenta 

uma mentalidade e porque documenta uma necessidade social, a necessidade 

de uma imagem do imaginado. (MARTINS, 2008, p. 51-52). 
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Diversas áreas do conhecimento, como por exemplo, a psicologia, sociologia, filosofia 

e antropologia envolvem/analisam o subjetivismo na produção de fotografias. Em especial, no 

campo da Comunicação Social, a mídia tem aberto caminhos à exposição desses materiais, 

principalmente a internet, quando fotógrafos expõem seus trabalhos na rede. 

O imaginário compreende a imagem e a imaginação, e está presente nos processos de 

produção e de recepção da imagem fotográfica. Por meio do psiquismo, o fotógrafo capta 

imagens fotográficas segundo a sua própria lógica. O produto, resultante do pensamento 

encadeado do observador, admite agora a interferência do inconsciente, do sonho, da neurose, 

da criação artística e poética. 

Os fotógrafos não mais se interessam em obter imagens em tempo real, preferem se 

antecipar a eles, permanecem denunciando os fatos, mas acrescem as imagens o seu 

comentário, eles por fim dão aos personagens o direito de pose, de encenação. (LOMBARDI, 

2011, p. 20).  

Levantando-se propostas para entender as novas possiblidades de representações 

fotográficas, Lombardi (2007) propõe o Documentário Imaginário
9
. Segundo a autora, a 

fotografia é resultado do Museu Imaginário do fotógrafo. Fatorelli (2003) contribui 

igualmente, ao inserir dois novos regimes: a imagem-orgânica que sobrevaloriza a natureza 

do referente na imagem e a imagem-cristal a qual expande o referente, abrindo-o a novas 

subjetivações. Segundo ele, a imagem-cristal mantem relação com a imagem-orgânica no 

tocante a veracidade, a objetividade e a imparcialidade da fotografia. 

Segundo Lombardi (2011), podem-se verificar indícios dessa conceituação nos 

trabalhos do francês Antoine D’Agata (1961-), os australianos Trent Parke (1971-) e Narelle 

Autio (1969), o israelense Michael Ackerman (1967-), o espanhol José Ramón Bas (1964-) e 

os brasileiros João Castilho (1978-), Pedro David (1977-) e Pedro Motta (1977-). 

Na seara das fotografias de guerra, é possível demonstrar como o fotógrafo documenta 

as atrocidades dos conflitos do mundo contemporâneo, cuja representação alia arte com 

reflexão crítica. Podemos citar trabalhos do francês Luc Delahaye (1962-), do alemão Thomas, 

Dworzak (1972-) e da francesa Sophie Ristelhueber (1949-). A este grupo, acrescenta-se o 

                                                           
9
 No Documentário Imaginário, os fotodocumentaristas expõem abertamente seus sonhos e suas subjetividades. Isso não 

significa inovação na fotografia documental, anteriormente outros fotógrafos já faziam essa prática. O diferencial agora é a 

ruptura com a analogia do referente como se verifica na forma clássica desse tipo de registro fotográfico. A fotografia não se 

apega a concepção de objetividade, porém conservam ainda as características do fotodocumentarismo: pré-pesquisa 

elaborada sobre o tema, longa duração de tempo para execução do trabalho, narrativa sequencial, imagens feitas sem o 

compromisso imediato etc. 
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trabalho recente do irlandês Richard Mosse (1980-), suas fotografias são objeto de estudo 

deste paper. 

 

Infra: o fotodocumentário de conflito de Richard Mosse 

 

 O fotógrafo Richard Mosse disponibilizou, em seu website, um ensaio documental 

denominado Infra sobre conflitos civis na região leste da República Democrática do Congo 

(RDC) registradas em 2010. Com representação de Jack Shainman Gallery, as fotografias têm 

sido expostas em galerias de arte em diversas partes do mundo desde novembro de 2011. 

As fotografias são de rebeldes da província de Kivu Norte pertencentes ao Congresso 

Nacional para Defesa do Povo (CNDP) que enfrentam o exército congolês. Este conflito – 

envolto de interesses imperialistas dos EUA e da Europa (sobretudo Bélgica e França) à 

exploração de minérios da região – teve sua origem, em 1994, no genocídio de Ruanda.   

Conflitos em regiões da Ásia ou da África já fazem parte da prática habitual da 

atividade fotojornalística. Consoante Sontag (2003), as imagens desses lugares trazem em seu 

bojo duas mensagens: o sofrimento do outro que deveria ser evitado e o reforço do esteriótipo 

dessas locais como ordinariamente conflituosos. Ambas as visões substanciam, 

inevitavelmente, que os horrores e as tragédias de guerra acontecem em regiões pobres e com 

pessoas ignorantes do mundo.  

Geralmente, as fotografias publicadas na imprensa, que exibem corpos feridos, são de 

africanos ou asiáticos. Isso na verdade, é uma prática secular dos colonizadores ocidentais de 

exporem o outro como um ser humano exótico. Povos desses continentes, desde o século XVI 

até o início do século XX, eram apresentados como animais de zoológico em exposições 

etnológicas em capitais da Europa. (Ibid., p. 62). 

A autora acrescenta ainda que: 

 

A exibição, em fotos, de crueldades infligidas a pessoas de pele mais escura, 

em países exóticos, continua a promover o mesmo espetáculo, esquecida das 

ponderações que impedem essa exposição quando se trata de nossas próprias 

vítimas da violência; pois o outro, mesmo quando não se trata do inimigo, só 

é visto, e não como alguém (como nós) que também vê. (Ibid., p. 63).    

 

Como vimos anteriormente, as representações de guerra no tradicionalismo 

fotodocumental do século XX, estiveram ligadas ao realismo fotográfico. Mosse, por sua vez, 
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apoia-se em sua própria ordem simbólica
10

 para traduzir em imagens fotográficas os conflitos 

no Congo. Embora o real seja o epicentro da fotografia, o assunto é construído por meio da 

imaginação do fotógrafo. Tomando-se por base a proposta de um Documentário Imaginário, 

procura-se compreender a obra de Mosse como uma tentativa de “afastar-se do pensamento 

lógico e enveredar-se pelo pensamento selvagem e não atualizado, na busca da construção de 

imagens mais exacerbadas.” (LOMBARDI, 2007, p. 76). 

 Para isso, Mosse vai se utilizar de um aparato técnico, não muito convencional, para 

traduzir em imagens os seus pensamentos sobre a instabilidade civil congolesa. Ele se 

apropriou de um filme infravermelho analógico (Aerochrome Kodak infrared) sensível à luz 

infravermelha e invisível a olho nu. Essa película é diferente do espectro visível comum de 

cores registradas pelo filme tradicional. As fotografias obtidas com essa técnica transformam 

a vegetação verde em tons de rosa, azul-avermelhado e quente. 

 Essa prática não é uma novidade. O filme infravermelho é utilizado desde a Segunda 

Guerra Mundial pelos alemães para reconhecimento aéreo de inimigos camuflados na mata. 

Consciente da representatividade que essa tecnologia de vigilância militar teve para os grupos 

dominantes e principalmente àqueles subjugados em conflitos, Mosse se lança em subverter 

essa lógica: a documentação fotográfica de civis, além de flagrar a violência em curso da 

região, altera o sentido do conflito e abre-se a novas interpretações. 

Antes objetivando se esconder do oponente, os guerrilheiros (incluindo crianças) 

parecem está dispostos à encenação frente à câmera do observador. As fotografias são 

consentidas e, este fato não ameniza o debate sobre os horrores de uma guerra, mas sim 

problematiza a forma como a sociedade está disposta a ver esses conflitos. 

Guran (1992) adverte sobre o uso de cores em fotografias. Segundo o autor, fotografia 

em cores pretende imitar a realidade, ao contrário das fotografias em preto e branco que a 

representa. O uso de cores pode ocasionar uma repetição mecânica da realidade, acarretando 

em prejuízos na interpretação da imagem fotográfica. O fotógrafo irlandês se afasta dessa 

mecanização ao propor por meio do uso exacerbado de cores o seu ponto de vista da realidade 

e amplia para o espectador uma polissemia imagética possível para interpretar o seu trabalho. 

                                                           
10 Não se trata de uma ordem simbólica individual, contudo coletiva, tributária a sua trajetória pessoal, profissional, a seu 

ethos social e culturalmente construído. Suas escolhas estéticas certamente se apoiam nessa rede de complexas influências. 
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Figura 1 – Vintage Violence, Eastern Congo, 2010 

 

Fotografia: Richard Mosse 

Fonte: website do fotógrafo  

 

 

Figura 2 – General Février, Eastern Congo, 2010 

 
Fotografia: Richard Mosse 

Fonte: website do fotógrafo 

 

 

Considerações Finais 

 

As fotografias documentais de Richard Mosse demonstraram como os aparatos 

técnicos e tecnológicos estão a serviço do imaginário do fotógrafo. A característica principal 

de denúncia social do fotodocumentarismo não foi suprimida, o vestígio de realidade está 

representado, o que ocorreu, na realidade, foi uma agregação de valores estéticos e artísticos à 

imagem favorecendo a multiplicidade de interpretações.  

Para Martins (2008) o referente guarda diversos significados que submetidos ao 

escopo documental do fotógrafo podem ser cortados ou ainda eliminados corroborando no 
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entendimento das diversas leituras possíveis da imagem. “Um certo direcionismo fotográfico, 

tanto em relação à escolha do tema quanto em relação ao ângulo, à composição e outros 

recursos fotográficos empregados na concepção da imagem, é inevitável”. (MARTINS, 2008, 

p.169).  

Desta forma, as ideias de Documentário Imaginário (LOMBARDI, 2007) e imagem-

cristal (FATORELLI, 2003) contribuíram para construir a análise do subjetivismo presente 

nas fotografias documentais. Aqui não se pretendeu pontuar aspectos negativos e/ou positivos 

dessa forma de representatividades de um conflito, mas sim abrir uma reflexão entorno da 

possibilidade de se transmitir o objeto a partir de referências intrínsecas do fotógrafo.  

Compreendido esse ponto, avança-se aqui para outros aspectos. Para Sontag (2003) as 

fotografias têm a capacidade de transformar o seu tema em coisa bela, ou horrorosa, ou 

incabível ou ainda aceitável de forma que isso não seja a realidade. Ainda segundo a autora, 

fotografias de conflito não deveriam possuir o direito à beleza e nem transmitir moral por 

meio de legendas. “Uma foto bela desvia a atenção do tema consternador e a dirige para o 

próprio veículo, comprometendo, portanto o estatuto da foto como documento. A foto dá 

sinais misturados. Pare isto, ela exige. Mas também exclama: Que espetáculo!” (SONTAG, 

2003, p. 66).  

O exemplo do trabalho de Mosse sugere outros questionamentos: a arte espetaculariza 

o fotodocumentarismo de conflitos a ponto de minimizar seus efeitos? É possível 

problematizar essa modalidade fotográfica tencionando-a com o agendamento do news media, 

provocando reflexões de como o sofrimento e os horrores de uma guerra são apresentados no 

ciberespaço?  

A partir disso, a pesquisa cria margem para novas investigações, num aprofundamento 

de questões referentes ao diálogo entre arte e documento e, principalmente, a sensibilidade 

diferenciada dos indivíduos quando da recepção desses tipos de registros fotográficos. 
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