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Resumo 

 

Robert Capa é considerado pelos historiadores de fotografia como o maior fotojornalismo 

de guerra de todos os tempos. Considerando a permanente influência do seu estilo de 

trabalho e de vida, elaboramos uma breve revisão de sua biografia e dos eventos históricos 

da fotografia e da política que repercutiram em sua vida e obra. Posteriormente, procuramos 

verificar que valores orbitam ao redor deste ícone do fotojornalismo. Para procurar o 

subsolo do qual emanariam tais critérios e escolhas profissionais, mergulhamos na Teoria 

Geral do Imaginário de Gilbert Durand, que nos permite, para além dos dados históricos e 

técnicos de análise, encontrar aspectos antropológicos, como algumas reverberações 

arquetipais que Capa reaviva na fotografia. Concluimos a operação imagética que o 

trabalho e os valores de Capa constroem unificam e confundem a operação heroica e 

humanista do profissional. 
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APROXIMAÇÕES 

 

No fotojornalismo, o caráter testemunhal da fotografia atinge seu ápice. O repórter 

fotográfico, dotado de visão crítica e capacidade técnica de operação de um bom aparelho 

tecnológico, escolhe estar no momento certo e no local certo, qual seja, perto do 

acontecimento. A reiterada noção de um fotojornalismo flagrante e a presença testemunhal 

quase participativa do repórter tem conhecida referência na vida e obra de Robert Capa 

(1913-1954).  

Completando hoje 60 anos de sua morte e, no ano passado, o centenário de seu 

nascimento, é comum encontrar o nome de Capa em listas de nomes icônicos para a 

fotografia do século XX. O fotógrafo húngaro que cobriu os mais importantes conflitos 

ocidentais da primeira metade do século passado, além de criar para si uma personagem 

bastante peculiar, desenrolou um estilo de vida e fabricou um bordão que continuam sendo 

referências constantes nas redações de jornais e nos cursos de fotografia documental: “se as 
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fotografias não são suficientemente boas é porque não se está suficientemente perto” 

(SOUSA, 2000, p.87).  

Nossa intenção é entender quais as motivações profundas de que se alimenta o 

legado que Capa deixou aos profissionais do fotojornalismo. A estratégia é fazer uma breve 

retomada da vida e obra daquele que se tornou um marco para a história do fotojornalismo e 

ajudou a configurar estética e eticamente o campo. Ressaltamos que considerá-lo o maior 

fotojornalista de guerra de todos os tempos pressupõe não somente arrolar uma maneira de 

fotografar, mas também de se relacionar com o mundo como um jornalista. Estas 

impressões estão ligadas a certa imagem advinda de sua contada e recontada biografia cuja 

pregnância simbólica mostra-se decisiva, o que explicaria um pouco da aderência a sua 

imagem até hoje como referencial para a construção do sujeito fotojornalista e, ainda, da 

própria lógica do fotojornalismo
3
. 

 

CAPA EM FOCO: REPÓRTER E PERSONA 

 

A leitura biográfica póstuma tende a preencher de coerência aspectos da vida que, 

bem sabemos, se desenrolam de maneira bem mais enredada do que parece depois nos 

textos recapitulatórios. A ligação de Robert Capa com a fotografia, assim como a de muitos 

grandes fotógrafos de sua geração, deu-se mais por confluência de circunstâncias do que 

por planejamento prévio de carreira.  

O repórter fotográfico que com apenas 25 anos já foi considerado o melhor 

fotógrafo de guerra de todos os tempos (NETO & RAMÍREZ, 2009) queria ser, na verdade, 

escritor. Dado o peso que Capa ocupa nas referências estéticas e comportamentais no 

trabalho dos correspondentes fotográficos internacionais, é curioso encontrar esta e outras 

informações, tal como o fato de que sua relação com a fotografia era autodidata e quase 

acidental e que seus estudos formais se desenrolaram mesmo no âmbito da Faculdade de 

Ciências Políticas na Universidade de Berlim (WHELAN, 2010). Com a família 

impossibilitada de manter os estudos de jornalismo na Hochschule fur Politik, Capa desfez-

se de sua primeira intenção de tornar-se repórter contra o fascismo (NETO & RAMÍREZ, 

2009), dado sua juventude atuante politicamente, e teve de procurar um emprego que 

acabou sendo o de assistente de revelação num laboratório (MILLER, 1998). 

                                                 
3
 Este trabalho faz parte de conjunto de estudos complementares a pesquisa maior, que pretende promover uma leitura 

mítica das práticas fotojornalísticas contemporâneas – dissertação em andamento orientada pela Profa. Dra. Ana Tais 

Martins Portanova Barros no PPGCOM/UFRGS. 
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Vivendo um momento ímpar de evolução técnica nos equipamentos fotográficos e 

nas máquinas de impressão, Capa também presenciou um período crucial de demonstrações 

de força da política internacional.  

A fotografia aparece na imprensa primeiro nas revistas ilustradas e depois nos 

jornais. Desde a estreia da foto no jornal inglês Daily Mirror em 1904, os editores 

rapidamente buscaram tecnologias de impressão que fizeram crescer a procura pela 

profissão de fotojornalista – a ponto de em 1922 os jornais já constituírem suas próprias 

equipes de fotojornalismo. Mas a utilização de visualidades na imprensa ganha forma 

própria somente a partir da nova onda de fotógrafos publicados nas revistas ilustradas 

alemãs. Até então, utilização de figuras era precária e não chegava a formar um “discurso 

visual”, somente imagens isoladas. Pode-se falar em fotojornalismo somente a partir dos 

avanços técnicos da metade dos anos 1920 (SOUSA, 2000) que possibilitaram a publicação 

de mosaicos de fotos numa única página. Segundo Sousa, os editores descobriram com as 

primeiras publicações ilustradas sobre a Guerra de Secessão nos Estados Unidos que os 

leitores também queriam ser “observadores-visuais” dos acontecimentos, pois encontraram 

na fotografia “força atuante e capaz de persuadir [...] devido ao seu realismo e grau de 

similitude” (SOUSA, 2000, p.37). Isso garantiria à narrativa jornalística grau bastante 

avançado de credibilidade.  

Um desses avanços técnicos da época chegou à mão de Capa e, segundo ele mesmo 

conta (MILLER, 1998, p.20-21), foi o que possibilitou sua primeira cobertura fotográfica, 

uma palestra de Leon Trostky em Copenhage em 1932. A partir dos anos 1930, a invenção 

da Leica com o fotograma anteriormente exclusivo do cinema, o 35mm, permitiu maior 

mobilidade ao fotógrafo, uma vez que eram aparelhos menores e mais fáceis de carregar. O 

tamanho da câmera foi decisivo para a cobertura de Trotsky, conforme Capa, num dos 

episódios narrados de maneira um tanto quanto enfeitada, como ele mesmo admitia que 

fazia em relação a suas histórias de vida. 

Como a maioria dos exemplares da edição original de Ligeiramente fora de foco 

[autobiografia de Robert Capa, lançada em 1947] não tem mais as sobrecapas, a 

grande parte dos leitores que mergulha no texto de Capa não conhece a frase que 

aparecia na primeira orelha. “Como é evidentemente muito difícil escrever a 

verdade”, ele dizia, “no interesse dela eu me permiti às vezes ir um pouco além 

ou ficar um pouco aquém [...]”. (WHELAN, 2010, p.17) 

 

Esta postura de Capa permite colocar em perspectiva seu trabalho em relação a um 

suposto objetivismo creditado à fotografia documental, mas também ao jornalismo como 

um todo. Capa, apesar de repórter fotográfico, estaria pessoalmente engajado numa luta 
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antiguerra (WHELAN, 2010). Enquanto a Europa via emergir o discurso nazifascista, o 

fotógrafo tinha no berço a marca do nome judeu. Sua história pessoal estava marcada por 

uma atuação esquerdista e contestatória na adolescência. Para seu irmão, o também 

fotógrafo Cornell, desde o episódio da prisão aos 17 anos pela polícia fascista húngara por 

estar numa manifestação contra o ditador antissemita Miklós Horthy, Capa nunca mais teve 

um lar para o qual voltar (MILLER, 1998, p.20) e essa sua experiência de vida configuraria 

de maneira decisiva sua postura profissional.  

Contudo, o fotojornalismo com postura fortemente crítica e política iniciou de 

maneira bastante frágil. O primeiro contato e o primeiro emprego com fotografia viria 

através das mãos de Eva Besnyö
4
. A necessidade financeira durante a mudança de 

Budapeste para Berlim fez com que Capa dedicasse seu tempo ao laboratório fotográfico 

Dephot, quando seu desejo era seguir pelo caminho das letras como repórter. Mas com o 

bom olho para a fotografia, em pouco tempo já estaria fotografando o dirigente soviete com 

uma pequenina Leica para a revista alemã Der Welt Spiegel. A página inteira na revista 

conferiria-lhe sucesso inédito aos 20 anos. Sucesso que seria, a partir do ano posterior, 

abortado pela invasão nazista do recém-chanceler alemão Adolf Hitler (MILLER, 1998). 

Era neste contexto de evolução na imprensa e fortes perturbações políticas na 

Europa que um grande número de fotógrafos documentais apareceu com trabalhos ímpares. 

As revistas alemãs, ao iniciarem a publicação de fotorreportagens, ajudaram a configurar 

uma nova imprensa que, além de contar histórias, ajudava a “fazer ver” o mundo. Esta 

“geração mítica” da fotografia (SOUSA, 2000, p.84) ajudou, no cenário europeu do entre-

guerras, a dar corpo ao que é o fotojornalismo e ao que é ser fotojornalista:  

“[...] os repórteres-fotográficos têm a missão de coletá-la [a informação visual] 

por todo o globo [...]. Correndo perigo de vida, eles acompanham os conflitos da 

Guerra Fria, da descolonização e, logo depois, os do Vietnã.” (ROUILLÉ, 2009, 

p.137-138). 
 

Além de fotógrafo, Robert Capa foi um dos fundadores da Agência Magnum em 

1947, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Entusiastas da emancipação do repórter 

fotográfico, o objetivo de Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour e George Rodger 

era proporcionar aos profissionais maior autonomia em relação ao planejamento e a 

utilização de seus trabalhos, incluindo a possibilidade de pensar fotorreportagens mais 

longas (NETTO; RAMÍREZ, 2009) e garantir o reconhecimento do direito autoral.  

                                                 
4 Fotógrafa húngara cujo incrível trabalho documental das ruas europeias em preto-e-branco ainda está por ser 

devidamente reconhecido pelo grande público. 
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É flagrante a situação desprivilegiada na qual estavam os fotógrafos documentaristas 

que no icônico projeto norte-americano da Farm Security Administration tinham de doar 

seus negativos para o foverno dos Estados Unidos. Somente com a Magnum esta relação 

mudou: “o fotógrafo afirma-se como um mediador consciente e não mais um ser resignado” 

(SOUSA, 2000, p.141). Valores que constelam ao redor do fotojornalismo estreiam na 

“elite Magnum” de Capa, tais como certa qualidade fotográfica, perspectiva humanista e 

garantia do ponto de vista do autor, que consegue contar uma história através de imagens na 

imprensa (SOUSA, 2000).  

A primeira e trágica experiência de cobertura da Guerra Civil Espanhola parece 

representar um ponto de virada em sua carreira. Ele publica em 1936 na revista parisiense 

Vu uma série de fotos do conflito (incluindo sua mais famosa fotografia, “Morte de um 

soldado republicano”) e é neste mesmo episódio que perde sua companheira amorosa e 

profissional, Gerda Taro, atropelada por um tanque de guerra. Desde então, a fama e a 

tragédia emocional aderem à biografia de Capa, fazendo-a contrastar com a imagem que 

encontrou pra história, de um mulherengo e inveterado perdedor no pôquer (MILLER, 

1998; WHELAN, 2010). 

Apesar da curiosa sincronicidade do nome original – Endre (André) Ernö 

Friedmann, que teria por significado “homem pacífico” (NETO & RAMÍREZ, 2009, p.102) 

–, em Paris Capa muda totalmente de nome e desvincula-se de sua origem histórica. O 

nome inteiro assim como a ligação com a terra-natal húngara e judia foi cortado de sua 

vida, assim como aconteceu a muitos dos fotógrafos que estreavam em Berlim uma nova 

lógica da imprensa. O processo de americanização não acontece só no nome, mas chegou 

inclusive, segundo Neto e Ramírez (2009, p.108), a provocar mudanças na aparência física, 

a fim de adequar-se a uma figura com melhor distinção social na década de 1930. 

Antes de falecer, Gerda Taro (também com nome alterado) era responsável por essa 

maquiagem em sua aparência, a fim de elaborar uma imagem icônica para o fotógrafo 

Robert Capa. Como sua agente para venda de fotografias a agências internacionais, Gerda 

fabricava uma outra persona, cosmopolita, para valorizar o trabalho do repórter
5
. É como se 

a partir deste planejamento, a figura de Capa se desenvolvesse num patamar deslocado de 

sua história. A biografia de Capa foi planejada para parecer com a de um ator famoso de 

                                                 
5
 Além de nas biografias, esse e outros tantos episódios da vida de Capa estão descritos de maneira mais 

detalhada no artigo de Rodolpho Cavalheiro Neto e Maria Dolores Aybar Ramírez, “Robert Capa: espectador 

e coadjuvante nos conflitos de seu tempo” (Discursos Fotográficos. Londrina, v.5, n.6, p.99-130, jan/jun 

2009.). Este é um dos poucos trabalhos de fôlego sobre Capa publicados em português até agora. 
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Hollywood, um olimpiano clássico, conforme acepção de Morin (2011, p.109-103). 

Acontecimentos da sua vida pessoal – jogos de pôquer, romances – começaram a aparecer 

em entrevistas e gerariam inclusive uma autobiografia no estilo diário aos 34 anos. A estrela 

de sucesso da fotografia, no entanto, enfrentava os desequilíbrios de estar na crista da onda, 

como revelam as duas frases iguais que abrem e fecham sua autobiografia: “não havia mais 

absolutamente nenhuma razão para levantar de manhã”.  

 

MITOS FORA DE FOCO: A INSISTÊNCIA DA IMAGEM SIMBÓLICA 

 

A persona de Capa como esta figura confusa entre a guerra e a paz, tanto nos 

conlitos armados quanto em sua vida pessoal, contrastam com o papel de aglutinador 

desempenhado especificamente em relação à profissão. Segundo Miller, é dele a 

responsabilidade por unir fotógrafos tão diferentes quanto o francês Bresson, o polonês 

Seymour e o inglês Rodger e fazer acontecer a Agência Magnum (1998, p.19), coletivo que 

apesar das diferenças representa esforço ímpar em relação a outras cooperativas de 

fotógrafos pelo forte traço autoral dos trabalhos de seus componentes (SOUSA, 2000, 

p.142).  

As fotografias de Capa no auge de sua fama mostram uma figura emblemática de 

cabelo penteado e com pomada, tailler à moda americana e olhar de jogador. Traçar esta 

aparência aos já conhecidos problemas que enfrentou na vida nos mostram um outro 

esforço aglutinador: o de ter uma biografia admirável. Este Capa, único e inimitável, 

referência para os fotojornalistas de guerra desde sempre, era na verdade uma 

multiplicidade de Capas. Durante a vida, o fotógrafo atendeu por uma multiplicidade de 

nomes: Bandi entre os amigos da juventude, assinando como André ou Fried suas fotos da 

Guerra Civil Espanhola ou sendo um artista francês para as agências norte-americanas e um 

rico americano para as francesas (NETO & RAMÍREZ, 2009). 

Para tentar entender como e com que consequências essas e outras contradições 

orbitavam na vida e obra de Capa, vamos recorrer à abordagem arquetipológica da Teoria 

Geral do Imaginário. Nosso objetivo é apresentar que aspectos simbólicos norteiam e 

persistem no fotojornalismo a partir desta postura no e visão de mundo. 

Segundo esta perspectiva da filosofia francesa, é possível inferir uma reverberação 

de mitologias arcaicas nas práticas contemporâneas. Isto porque um fio condutor conecta 

nossos gestos aos gestos dos nossos antepassados. Este fio são as dominantes reflexas, 
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nossa maneira própria de, como seres humanos, estarmos no mundo. Durand esclareceu a 

reflexologia da Escola de Leningrado ao relacioná-la com as imagens materiais do filósofo 

da ciência Gaston Bachelard.  

A dominante reflexa postural sobredetermina imagens simbólicas da distinção, do 

discernimento, da predominância da razão em relação ao caos criador. Por estar de pé com a 

coluna erguida é que enxergamos o chão embaixo, o céu acima e o horizonte à frente. É esta 

postura de entendimento também que faz-nos escolher o certo sobre o errado, ao construir-

nos imagens de discernimento, visão crítica, purificação da obscuridade, raciocínio. A 

dominante reflexa do engolimento, fazendo menção à descida digestiva, mobiliza o 

comportamento criador da confusão, da mistura, onde a matéria não exclui seu contrário, 

mas sim funde-se a ele na alquimia do corpo. O terceiro gesto, o rítmico, opera conforme a 

dominante sexual, reunindo os opostos num uno apaziguador sem, no entanto, abreviar-lhes 

suas pontas antagônicas, é o instante em que coincidem e equilibram-se em harmonia os 

contraditórios (DURAND, 1997, p. 54-55). 

Cada gesto configura, num sistema dinâmico e fundador de imagens, os regimes 

respectivamente heroico, místico e dramático. É trabalho do pesquisador do imaginário 

entender a lógica operativa de cada uma das constelações de imagens simbólicas e tirar-lhe 

as consequências: 

A investigação deste pertencimento é feita através da mitocrítica, método criado 

por Durand que consiste em verificar temas ou metáforas obsessivas presentes em 

obras da cultura em geral. [...] Estas [as imagens] tem origem no que Durand [...] 

chama de convergência simbólica: agrupamento de imagens homólogas, com 

variações sobre um mesmo tema. Por exemplo, a luz e o sol, o olho e o verbo 

convergem num simbolismo espetacular dito “heroico”, enquanto alimentos e 

substâncias, morada e taça, convergem num simbolismo de intimidade, dito 

místico. (BARROS, 2010) [grifos da autora]. 

 

Pontuamos aqui o entendimento de fundo dos estudos arquetipológicos do 

imaginário, para os quais imagem difere de representação visual e de ideologia. A imagem 

para estes autores que nos orientam heuristicamente é anterior ao e determinante do 

conceito. O imaginário durandiano é ontológico e não se opõe à realidade, mas inclusive a 

pré-dispõe. 

Utilizando estas bases teóricas para tensionar a prática e os valores em Robert Capa, 

vamos primeiro entender o gesto fotográfico. De maneira geral, fotografar ativa elementos 

que remetem ao espaço aéreo: a distância entre fotógrafo e fotografado, a abstração racional 

necessária para o controle da máquina fotográfica e o exercício de visualização e 

adivinhação da imagem a ser produzida (BARROS, 2009). Para fotografar, é necessário um 
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trabalho de imaginação visualizadora, onde medimos, avaliamos, prevemos mesmo a 

imagem que o quadro recortará do mundo. Para olhar e fotografar o mundo, ainda, é preciso 

termos a presença da luz. A imaginação aérea traz a imagem de subida, ascensão e 

sublimação, nos levando à ideia (ou melhor, à imagem simbólica) do eixo vertical, 

indispensável para a concepção de valores morais. 

O que tem a ver a imaginação com o imaginário? Uma é a maneira de chegar à 

outra. A operacionalização de um sistema dinâmico de imagens (imaginário) se dá a partir 

do engajamento do próprio sistema interno do imaginante, o que Bachelard chamou de 

devaneio (2009, p.13-14). Este meio do caminho entre o sono e a razão desperta é o ponto 

de partida para a já referida mitocrítica, momento inicial da metodologia do imaginário, a 

mitodologia (BARROS, 2009). Esta imaginação, no entanto, não é a livre-associação 

freudiana, mas sim a uma vontade de conexão, através do entendimento de Jung, do papel 

mediador do arquétipo-símbolo: 

Porque, através da faculdade simbólica, o homem não pertence só ao mundo 

superficial da linearidade dos signos, ao mundo da causalidade física, mas 

também ao mundo da irrupção simbólica, da criação simbólica contínua [...] 

(DURAND, 1995, p.57). 

 

É também este eixo vertical uma das características mais marcantes do ato 

fotográfico, conforme o teórico do índice fotográfico Philippe Dubois. Para o autor, além de 

atestar a presença do referente, a fotografia sugere o espaço topológico com espaço 

referencial do sujeito. A ortogonalidade do homem em relação ao mundo que está 

representada visualmente pela fotografia “fundamenta toda a consciência que temos a 

respeito da presença no mundo de nosso próprio corpo” (DUBOIS, 2012, p.212). O teórico, 

assim como boa parte do senso comum, pensa que à fotografia está atrelado certo atestado 

de presença, como desempenhando papel de signo indexical. (BARROS, 2014, p.39). Esta 

compreensão teórico tem reflexos claros no âmbito da prática: 

Desde Capa, a proximidade do repórter fotográfico em relação ao objeto passou a 

ser uma lei da fotografia, um regimento profissional, que prescreve opções 

subjetivas, estéticas, as quais se confundem com imposições técnicas e objetivas. 

O mandamento de Capa constituiu uma gramática da fotografia de guerra (o 

sujeito deve estar junto de seu objeto), mas impõe um efeito colateral: a morte 

frequente. (SERVA, 2012) 

 

Nosso interesse neste artigo não é, no entanto, a “miséria da ontologia”, como 

ironicamente descreve André Rouillé (2009, p.190). Capa, segundo o historiador (2009, 

p.138-139), participou de um cenário de ascensão da fotografia moderna. A ferramenta fez 

do mundo infinito um lugar mais acessível, cognoscível, dominável. Impregnada de valores 

modernos como o progresso pela técnica e a objetividade da ciência, esta crença que a 
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fotografia carregou de testemunha do mundo esteve em alta até pelo menos o início dos 

anos 1950 – momento em que o próprio Capa, vitimado em campo, despede-se da tarefa 

iconográfica. A queda do apreço pela imagem-ação é consequência de ainda mais 

avançadas tecnologias como a televisão – que faz parar a circulação, por exemplo, da 

revista norte-americana Life, um exemplar esforço de inserção da fotografia de alto nível 

estético na imprensa, além de ser a responsável pela revelação dos famosos negativos do 

Dia D. 

No entanto, não foi por seguir os avanços técnicos que a fotografia alcançou 

respeitabilidade na imprensa moderna. As máquinas atuais oferecem captações cada vez 

mais limpas e purificada de ruídos, onde as imagens são, pelo excesso de pixels, em cada 

detalhe, claramente discerníveis. Embora também tenha trabalho em “tempos de paz”, não 

foi essa a parte mais reconhecida de seu trabalho. Dentre suas muitas fotos sobre a guerra, 

as que foram consideradas marcos do fotojornalismo são as fotos durante a guerra. A 

técnica não importa, as fotografias de Capa que ficaram mais famosas estavam inclusive 

“ligeiramente fora de foco”. O nome que ele resolveu dar a sua autobiografia é 

consequência nada mais nada menos do que resultado de sua pequena câmera tremendo em 

suas mãos durante o cenário da Segunda Guerra (CAPA, 2010, p.194; HACKING, 2012, 

p.317).  

 

Figuras 1 e 2: Soldados americanos desembarcando na praia Ohama, costa da Normandia, França, 6 jun.1944, Dia D. 

 

A imperfeição técnica das fotos do desembarque das tropas americanas na costa da 

Normandia torna-se, por oposto ao que é prática comum, mais um mérito desta cobertura. 

Isto porque elas fazem aderir à foto certo atestado de presença. É o próprio Capa que 

descreve suas fotografias como “ligeiramente fora de foco, um pouco subexpostas e a 

composição não é nenhuma obra de arte” (2010). As fotografias do Dia D, embora sejam 

claramente clicadas em momentos de ação, valorizam a postura dos soldados norte-
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americanos como somente poderiam fazer uma fotografia posada. Destaca-se na Figura 1 o 

rosto determinado do pracinha, que mira enquanto rasteja em direção à praia. O grupo de 

soldados, de costas na Figura 2, avança correndo enquanto enfrenta o mar bravio, que por 

efeito do preto-e-branco contrasta ainda mais fortemente com o movimento das pernas em 

sentido oposto. Capa, à frente e atrás da cena, movimenta-se entre o fogo cruzado – e conta 

cada detalhes da cobertura em sua biografia, que virou best-seller dois anos depois. 

O atestado de presença do fotógrafo revela uma relação de tripas com o campo de 

batalha. Tem legitimidade para falar, nos esclarecer sobre o assunto, aquele que viveu com 

o corpo e que viu com os olhos os horrores da guerra. Se a indistinção entre fumaça e mar 

atrai, mesmo numa fotografia cuja intenção primeira seria “informar” sobre a guerra, é 

porque mesmo a confusão comunica. Como destacaram Matuyama e Hoffmann (2013, 

p.14), mesmo Steven Spielberg em O Resgate do Soldado Ryan, tenta refazer essa confusão 

informativa, inspirado na sequência relatada e fotografada por Capa ao utilizar-se de 

recursos imagéticos que sugerem o caos do desembarque na praia francesa. 

Com seu colega de Magnum, Bresson, é possível comparar não somente a diferença 

de rigor no momento do clique, como também uma inversão em suas estratégicas de 

fabricação simbólicas. Enquanto Bresson, segundo Barros (2011, p.9), mobiliza assuntos do 

banal com esforço heroico perfeccionista par amontar quadros geométricos com perfeição, 

Capa mobiliza também estas duas instâncias mas de maneira inversa. O acontecimento 

retratado (Dia D, como exemplo, mas sim as guerras em geral) através das fotos e de seus 

detalhes autobiográficos mobiliza a admiração por parte do público, em presenciar o 

trabalho destemido e corajoso, que sacrifica a própria segurança em prol do jornalismo, de 

informar o mundo sobre os horrores da guerra. A tarefa é grandiosa, talvez grandiosa 

demais para sustentar um trabalho socrático tão perfeccionista como de Bresson. O tema 

fotográfico é, sem dúvida, heroico. 

Os biógrafos de Capa não cansam de dizer, e ele mesmo em sua biografia (CAPA, 

2010), que a coisa que mais odiava era a guerra. Frente a este enfrentamento, Capa coloca-

se de corpo e alma na empreitada de mostrar os horrores da guerra e força do homem 

perante suas próprias desgraças. Tudo isto, tratado esteticamente de maneira simples, sem 

grande deslumbre técnico. O flagrante de Capa quer ser o flagrante de um cidadão comum, 

de mais um soldado qualquer na guerra, quer ver o que as testemunhas ali viram. Sua arma 

é sua câmera fotográfica, mas ela não mata ninguém. No âmbito do comportamento, temos 

aqui o atrevimento do pequeno (fotógrafo) perante o gigante inimigo (Segunda Guerra 
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Mundial). Como um Gulliver frente aos gigantes, a experiência de Capa reaviva imagens 

que orbitam na constelação simbólica do regime místico.  

A paixão pelo cotidiano, pelo banal, por parte do pacifista Capa, está presente, por 

exemplo, em trabalhos menos conhecidos como Um Diário Russo, ensaio que o fotógrafo 

fez ao lado de John Steinbeck na URSS em 1947. O interesse pelo pequeno, aspecto 

humano, interessa sobretudo a um engajado político que vê, mesmo na falta de pauta 

noticiosa, a relevância das informações sobre o dia-a-dia da humanidade. O próprio 

Steinbeck assume esta postura claramente no texto de apresentação do livro afirmando que 

este “não é um relato sobre a Rússia, mas apenas um dos possíveis relatos” (2003, p.12). 

Baseados em Nova York no pós-guerra, Steinbeck e Capa decidiram rumar para a URSS 

para falar sobre aqueles detalhes dos quais as notícias não se ocupavam:  

Que tipo de roupa os russos estavam usando? O que comiam no jantar? Como 

eram suas festas, se é que havia alguma? O que era servido nelas? Como eles 

namoravam, e o como morriam? Sobre o que conversavam? Eles dançavam, 

cantavam e representavam? (STEINBECK, 2003, p.8). 

 

 

Figuras 3 e 4: Moscou,URSS 19476. 

 

Novamente, o inusitado está na temática da cobertura, mas sob um tratamento 

homogeneizante. Se num primeiro momento a cobertura de guerra de Capa e seu esforço de 

constituir para si uma persona “à altura” das agências internacionais de fotografia fazem sua 

faceta fotográfica e pessoal aderir a imagem mítica de um herói, é possível agora dizer que 

este herói abre generosamente espaço para a experiência da intimidade. Frente à guerra ou 

aos trabalhos do cotidiano, o que importa ao humanista Capa é a força insistente da vida por 

                                                 
6
 Mais fotos do livro disponíveis em <https://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult& 

ALID=2TYRYDIPUATU>. Acesso em 15.jul. 2014. 
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parte do pequeno Polegar, o ser humano. Na cobertura soviética, a força titânica do tema 

político enfrenta a fortaleza da miniatura – os pequenos russos e sua vida cotidiana. Esta 

imagem simbólica está relacionada ao regime místico do imaginário, que inverte a lógica do 

gigantismo heroico e recompõe a força dos menores braços. A pequenez não enfrenta para 

extinguir, mas alimenta-se do conflito para demonstrar no meio do combate sua força, sua 

beleza, sua eternidade – principalmente fotográficas.  

O traço humanístico traz apaziguamento para a fotografia do húngaro. O 

comportamento heroico pode talvez ser acusado como causa da trágica e precoce morte do 

fotógrafo em 1947 na antiga Indochina, durante a Guerra do Vietnã, quando, por talvez 

estar perto demais, pisou em uma mina terrestre (WHELAN, 2010, p.15).  

Há uma dualidade na técnica da imagem (precisão e imprecisão), uma dualidade em 

sua temática (guerra e paz), uma dualidade inclusive no seu comportamento (de galanteador 

afrancesado para humilde filho de alfaite). Podemos concluir com esta primeira 

aproximação que a dualidade, segundo Durand, superada pela operação do regime 

dramático das imagens simbólicas parece estabelecer um plano de fundo não só para o 

trabalho de Capa como para o de todo o fotojornalismo. As fotos de uma guerra sempre 

parecem sobre a mesma guerra. É este tempo cíclico estabelecido pela dramatização de 

imagens simbólicas opostas que nos capta. Em Capa, nos sentimos tão próximos da 

experiência do repórter no local fotografado a ponto de ingressarmos num estado de sentir 

que não deseja identificar responsáveis pela guerra, mas sim, nos faz reconhecer irmãos nas 

vítimas de qualquer um dos lados. 

Para além dos reiterados valores jornalísticos do flagrante e do testemunhal 

(instâncias do tempo-espaço linear), o trabalho de Capa parece superar esta relação objetiva 

do jornalista com a temática para instaurar uma categoria ainda outra de relação com o 

fotografado, a de um tempo de confluência, de experiência cósmica. A própria profissão de 

fotorrepórter foi criada na Guerra da Crimeia, quando as palavras não dão mais conta de 

reportar o terror da guerra. No entanto, o que é possível fazer, enquanto jornalista ou 

fotógrafo no cenário ameaçador do conflito é, mesmo arriscando a vida, pouco mais do que 

exercer a compaixão. Neste sentido, é possível inferir um discurso que subjaz a toda a 

produção de Capa, que frente ao terror da guerra ou à banalidade do cotidiano, escolhe 

proteger e eternizar o que há de fragilmente humano. É neste ponto que entramos em 

contato e nos sensibilizamos com suas fotografias. Se persiste na imprensa a ideia de que as 

fotografias verdadeiras são as testemunhais, com a ajuda de Robert Capa podemos entender 
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que, no mínimo, nos transportam para uma condição de testemunha não as imagens dos 

detalhes esclarecedores de um acontecimento, mas aquelas imagens que nos conectam ao 

cosmos, ou seja, nos deixam perto o suficiente das verdadeiras emoções. 
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