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Resumo: Este artigo apresenta reflexões sobre projetos fotográficos de caráter amador ou 

profissional, que retratem a doença, a cura e a morte. Enfoca sua divulgação em revistas on-

line de cunho cultural como IdeaFixa, explorando, assim, a relação que as pessoas 

estabelecem com tais projetos, os efeitos causados nos leitores e naqueles que vivenciam a 

situação retratada e o modo como estas revistas utilizam da imagem como principal meio de 

divulgar informações em alta velocidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante a pandemia de Aids nas décadas de 1980 e 1990, uma fotografia icônica e 

um tanto despretensiosa foi tirada pela estudante de jornalismo Therese Frare, retratando o 

ativista homossexual David Kirby, que lhe solicitou que aquele trabalho não gerasse lucros, 

mas que fosse disseminado como modo de conscientizar sobre os perigos da Aids. Frare, 

naquele momento, não acreditou que alguém iria ver aquela fotografia, porém ocorreu 

justamente o oposto. Em novembro de 1990, a revista Life divulgou o trabalho de Frare, 

juntamente a um texto em que contava a trajetória de Kirby, de seus pais e de Peta, o rapaz 

que o ajudou durante esta difícil fase. 

A fotografia de Frare revolucionou a década de 1990. Em um único momento ela foi 

divulgada para fins lucrativos, em uma propaganda da Benetton. Mas o que fica dessas 

imagens é a potência que uma fotografia em uma publicidade adequada pode causar. Vinte 

anos após esta primeira publicação na Life, a revista torna a publicar esta matéria, desta vez 

on-line, e poucos dias depois essas fotografias voltam a circular na rede em grande 

velocidade, por ser divulgada no dia mundial de luta contra a Aids. Essa matéria foi 

divulgada através da revista on-line brasileira IdeaFixa; entre uma imagem e outra haviam 

poucas legendas certeiras para que o leitor compreendesse do que se tratava aquela matéria 

– entre as legendas havia o link da matéria original da Life. 
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Figura 1: David Kirby on his deathbed4 

Fotógrafa: Therese Frare 

 

2. OS PROJETOS FOTOGRÁFICOS EM REVISTAS ON-LINE 

 

 Com o uso democrático da internet, iniciou-se uma nova tendência na área da 

fotografia, o uso de revistas on-line como Zupi, IdeaFixa, Hypeness e Catraca Livre para o 

envio de diversos projetos fotográficos de amadores ou profissionais; estes sites agem como 

divulgadores de informação, arte, design, entre outras áreas. As informações contidas 

nesses sites podem ser enviadas por leitores, ou repassadas por outras revistas maiores, 

como o caso da matéria mencionada. A partir do texto sobre Kirby e os impactos gerados 

por aquela imagem, inicia-se um processo de pesquisas sobre o que mais estes suportes 

poderiam oferecer no quesito projetos fotográficos que retratam a doença, a cura e a morte. 

Pela possibilidade de envio de projetos por amadores, muitas vezes estas fotografias são 

realizadas por familiares envolvidos no processo de tratamento de um ente adoecido. 

 Escolhi o site IdeaFixa em específico para estabelecer um diálogo sobre esse novo 

meio de transmitir informações devido ao fácil acesso que Janara Lopes, a fundadora do 

site, nos permite, no entanto, essa pesquisa serve para outros sites do mesmo gênero. O 

IdeaFixa é uma revista on-line (e recentemente impressa) que trata principalmente sobre 

                                                 
4 Disponível em: http://life.time.com/history/world-aids-day-the-1990-photo-that-changed-the-face-of-the-

epidemic/?iid=lb-gal-viewagn#5.  
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Artes Visuais, e também oferecem cursos on-line; mas, ocasionalmente, publicam matérias 

que, ainda que de cunho artístico, retratam histórias mais comoventes. A escolha por essas 

histórias surge a partir do que Lopes conta em uma conversa sobre o site: de acordo com 

ela, essas matérias são o que ainda mantêm vivo um sentimento humano nas pessoas, elas 

se identificam, por isso se compadecem, comentam e compartilham. 

Estes sites limitam a informação verbal, a matéria sobre Kirby pouco fala sobre sua 

história, sobre quem foi, como ocorreram seus últimos dias, entre outras informações; 

resume-se em retratar poucos trechos da matéria original da Life, mas que servem para a 

compreensão rápida daquelas imagens. Sabemos, portanto, que ele era um ativista, e 

aquelas fotografias tinham o intuito real de tocar as pessoas, principalmente pela visão de 

Kirby, era seu desejo, a conscientização acima do lucro que suas imagens poderiam gerar. 

No entanto, apesar de aquela página em específico não conter todas as informações 

necessárias para o conhecimento de sua história, o editor deixou disponível o site com a 

matéria completa, assim torna-se opcional acessar todo o conteúdo para melhor 

compreensão. 

Quando temos acesso a esse tipo de matéria, é inegável que nos chocamos, nos 

colocamos empaticamente na situação do outro, naquele corpo cadavérico, na expressão 

facial de desespero de seus pais: aquele corpo passa a ser nosso. É evidente que não 

desejamos o mesmo para nós, nem para nossos familiares ou amigos, é daí que surge a 

necessidade de compartilhar essa informação. Janara diz que o compartilhamento nada mais 

é que o início de uma conversa, quando se descobre algo interessante, surge a vontade de 

contar isso a um próximo para que esse possa conhecer também – ela relata que esse tipo de 

matéria é o que costuma ser mais disseminada e comentada. A imagem de um homem em 

seu leito de morte gera uma reação muito mais forte do que um ensaio fotográfico de um 

jovem sobre sua ansiedade: apesar da qualidade estética que esse trabalho possa ter, falta o 

drama e a pressão que uma forte carga de realidade possui. Falta a dor real. 

De acordo com Barthes (1984, p.127), “a Fotografia não fala (forçosamente) daquilo 

que não é mais, mas apenas e com certeza daquilo que foi. Essa sutileza é decisiva”.  O 

autor demonstra a necessidade de uma cena real, apesar de algumas fotografias de Kirby 

serem posadas para a câmera, isso não reduz o fato de que aquela imagem demonstra um 

momento vivido, seu corpo está ali como prova de seu estado de debilidade. Esse 

compadecimento é frequente em outras matérias encontradas nestas revistas on-line, quando 

se trata de um ensaio fotográfico sobre algo real, a compreensão dos leitores é mais direta, 
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diferentemente de ensaios que remetam a uma noção de realidade. Neste caso as pessoas 

costumam questionar a veracidade das informações e, ainda que alguns se emocionem ou 

compartilhem daquela situação, a maioria não consegue de fato compreender a mensagem 

que o fotógrafo gostaria de passar.  

 

3. O CASO DE ANGELO E JENIFER 

 

Entre as matérias pesquisadas no site IdeaFixa, foi selecionada uma para ser 

analisada com mais profundidade, por causa de seu final, ainda que possível, mas 

inesperado. Em 27 de março de 2013, Janara Lopes postou a seguinte matéria: “My wife 

with breast câncer”, na qual os recém-casados Angelo e Jenifer retratam cenas difíceis que 

ocorreram após cinco meses de matrimônio. Angelo faz fotografias de sua esposa com 

câncer de mama, seu intuito a princípio era o de sensibilizar as pessoas para aquela 

situação, ele diz que, ao descobrirem a doença, recebiam muito apoio, porém com o tempo 

as pessoas se cansaram de ajudá-los. Mas como se cansar de algo que não cessa se for 

ignorado?  
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Figura 2, 3, 4 e 5: My wife with breast câncer5 

Fotógrafo: Angelo 

 

Angelo trouxe por meio das fotografias a realidade que vivenciaram desde a 

descoberta do câncer, a perda do cabelo de Jenifer, as sessões de quimioterapia, seu olhar 

de desesperança, sua aflição, até a chegada de sua inevitável morte. Com certeza os que 

começaram a ler e ver esta matéria esperavam, ao final, a cura de Jenifer, seus cabelos 

crescendo novamente e o “viveram felizes para sempre”, mas quando se trata de um 

trabalho fotográfico de uma vida real, a possibilidade de um término trágico é 

completamente possível. Jenifer não é a protagonista de uma novela que corta seus cabelos 

                                                 
5 Disponível em: http://www.ideafixa.com/my-wife-with-breath-cancer/ .  

Acesso em: 31 mar. 2014 
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para realizar uma cena emocionante, ela vivencia de fato a dor de presenciar sua vaidade 

indo embora diante do espelho e conviver com a incerteza da cura. 

 

A familiaridade de certas fotos constrói nossa ideia do presente e do passado 

imediato. As fotos traçam rotas de referência e servem como totens de causas: um 

sentimento tem mais chances de se cristalizar em torno de uma foto do que de um 

lema verbal. (SONTAG; 2003, p.72) 
 

Neste caso, se não houvesse as fotografias, se as informações se limitassem à 

escrita, ela poderia não afetar tão fortemente os leitores. Como Sontag menciona, a imagem 

tem um grande poder de influência por ser uma mensagem mais direta e literal daquilo que 

se deseja passar. Nestes sites, a ideia do poder da imagem se sobrepondo à escrita é bastante 

explorado, se não houvesse o texto direcionando a matéria ainda assim compreenderíamos a 

mensagem, o fato principal que é ressaltado na escrita é aquilo que as fotografias não 

mostram, um casal com apenas cinco meses de casamento, e o distanciamento das pessoas 

durante o tratamento de Jenifer. 

A fotografia, diferente de outros recursos, retrata uma parcela da realidade. O artista 

plástico brasileiro Flávio de Carvalho certa vez realizou uma série de desenhos de sua mãe 

em seu leito de morte, estes desenhos tocam a quem os vê, mas, ao mesmo tempo em que 

nos afetam por se tratar da perda de um ente querido, nos faz pensar sobre a postura do 

artista perante um momento tão delicado, pois este dá importância a desenhar aquela 

situação em vez de realizar outras ações possíveis em uma ocasião como esta. Ao visualizar 

esta série de desenhos pode-se considerar que a atitude do artista foi bastante fria. 

 

Figura 6: Minha mãe morrendo6 

Artista plástico: Flávio de Carvalho 

 

                                                 
6 Disponível em: 

http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo2/modernidade/eixo/cam/artistas/carvalho1.html# 

Acesso em: 31 mar. 2014 
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A fotografia pode distorcer – mas sempre permanece a suposição de que algo 

semelhante ao que mostra a fotografia existe ou existiu. Quaisquer que sejam as 

limitações (pelo amadorismo) ou pretensões (pela habilidade artística) do fotógrafo, 

a fotografia – qualquer que seja – parece relacionar-se de forma mais simples e, em 

consequência, mais exata com a realidade visível do que outros objetos miméticos. 

(SONTAG; 1981, p. 06) 

 

Este sentimento de distanciamento mencionado sobre os desenhos de Flávio de 

Carvalho não é algo que se sente na série fotográfica de Angelo; o ato de fotografar, como 

Sontag diz, relaciona-se de forma mais direta com a realidade. As fotografias demonstram 

que ele está ali presente vivenciando aquela situação, elas são o elo que os mantém juntos – 

em nenhum momento Jenifer está sozinha, ele está lá, atrás da câmera, registrando aqueles 

momentos com a esperança de que serão passageiros. No entanto, fotografar um estado em 

que a morte é algo próximo pode ser uma representação da necessidade de registrar 

possíveis últimos momentos daquela pessoa; ainda que Jenifer estivesse em tratamento, 

ambos sabiam que a morte poderia ser um fim possível, por meio da fotografia pôde-se 

prolongar uma situação pelo enfrentamento do incerto. 

Ao final da página que se encontra a matéria sobre Angelo e Jenifer, encontra-se os 

comentários dos leitores (praticidade da internet, poder ler a opinião de desconhecidos e 

perceber de forma generalizada a reação que estes tiveram), pois muitos aproveitam esse 

espaço para comentarem sobre experiências vividas. No caso dessa matéria, as pessoas 

priorizaram comentar sobre os momentos de superação do câncer, encontraram ali um 

espaço em que se sentem seguros para dizer isso, afinal não é em todo lugar que pode-se 

anunciar “tive câncer, mas sobrevivi”. Entre os comentários, um chamou à atenção em 

especial, um rapaz se revolta com aquela matéria, diz que não deveriam postar algo daquele 

tipo, pois se uma pessoa que está vivenciando aquela situação vê aquela série, crendo que 

terá um final feliz de salvação, pode se sentir ainda pior e perder o fio de esperança que 

sente em sua recuperação. Algumas pessoas rebatem este comentário ressaltando que a 

ideia principal é ver a demonstração de afeto e carinho deste casal enquanto ainda há vida 

entre eles. No entanto, não se deve discordar da opinião daquele rapaz, esta matéria de fato 

pode prejudicar a percepção de uma pessoa que esteja vivenciando uma fase como esta, mas 

ainda assim é necessária para compreendermos que a vida real permite finais tristes. 

A morte, de maneira geral, não é algo que aceitamos bem; um filme sobre doença 

que se propõe a ser um sucesso muitas vezes demonstrará o máximo de dor que o paciente 

sente, em um estado entre o limiar da vida e morte, para depois, ao final, reerguê-lo em uma 

cura milagrosa. Psicologicamente é isso o que nos dá esperança, uma falsa realidade, pois 
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assim teremos uma parcela de dor, uma breve noção de que a morte é próxima e certa, mas 

com um final feliz sabemos que ainda temos tempo, então ficamos tranquilos, ainda que 

emocionados, pois sabemos que aquilo é apenas um filme. Ao depararmos com uma 

história real de final trágico nos sentimos mal, pois vemos que aquilo é possível; mas o que 

fica desse sentimento após um curto prazo?  

 

4. O USO DA COMOÇÃO PARA MAIOR REPERCUSSÃO 

 

Janara conta que este é o tipo de matéria em que as pessoas ainda comentam, 

diferente das matérias de cunho artístico que são o foco principal do site. Diz também que, 

de forma geral, cada vez comentam menos naquele espaço, expressam menos suas opiniões 

– isso quanto ao site IdeaFixa, pois aos que acompanham diariamente notícias da internet 

sabem que, dia após dia, podemos presenciar os comentários mais esdrúxulos, insensíveis, 

irracionais e impulsivos na internet, pois é um meio onde tudo é permitido, por ser um 

espaço que permite falar sem necessariamente expor a própria identidade.  

Algumas revistas do mesmo gênero já perceberam que o apelo emotivo causa maior 

repercussão na internet (entre outras mídias), e utilizam disso para alavancar seus sites. É 

uma fórmula simples de sucesso. No entanto, as imagens de sofrimento e perda são logo 

esquecidas por uma matéria posterior que trate de assuntos mais amenos, divertidos, de 

entretenimento. Ainda que há poucos minutos tenhamos presenciado que a morte é algo tão 

próximo e frágil, e que isso tenha nos tocado a ponto de compartilharmos com outros, nossa 

mente é logo levada a deixar isso de lado. A quantidade de informações na internet é 

absurdamente alta para que nossa mente seja capaz de apreender informações curtas em 

longo prazo. 

Uma solução que seria viável poderia ser um texto mais intenso que detalhasse um 

fato ocorrido, assim como as informações jornalísticas que, pela escrita e algumas imagens, 

fazem uma matéria; porém como isso seria possível se, no momento em que leem algo, 

tomam consciência de que uma série de outras matérias ainda mais recentes já estão na 

mídia esperando para serem vistas? Essas revistas servem a seus leitores doses 

homeopáticas de informações, em que leem, adquirem conhecimento, mas é pouco.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A dor, a doença e a cura são o espetáculo da mídia, enquanto outras 

informações podem ser apenas um passatempo dentro desses sites. Em Diante da dor dos 

outros (2003, p. 86), Sontag diz que “nossa solidariedade proclama nossa inocência, assim 

como proclama nossa impotência”. Assim, nos compadecemos com aqueles que, por uma 

infelicidade, sofreram e viveram momentos de dificuldade, seja pela doença, seja mesmo 

pela morte, mas isso somente gera certa aproximação, não estamos de fato vivenciando 

aquela dor, não sabemos o que dela esperar, apenas a miramos ao longe com a possibilidade 

de nos distanciarmos completamente se este for nosso desejo, é só passar para a próxima 

matéria e ver belas fotografias de uma bailarina que utiliza flores como vestimenta através 

de um efeito ótico: ficamos livres, nossa mente se desprende daquilo que nos causou algum 

sentimento de comoção pelo outro. Neste ponto é possível relembrar o comentário do rapaz 

indignado, citado anteriormente – de fato, esse tipo de matéria pode gerar dor em alguém 

que vivenciou ou vivencia uma situação de enfermidade, porém talvez sejam estas as únicas 

pessoas que realmente sentiram o que as fotografias de Angelo quiseram demonstrar, aquilo 

que não foi escrito em nenhum texto. Para o restante dos leitores, essas matérias serviram 

de assunto para uma discussão virtual ou com pessoas próximas; para os fotógrafos e 

familiares que vivenciaram a situação, talvez seja um modo de se sentirem um tanto livres 

em relação a uma vivência findável.  
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