
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 1

A fotografia de conflitos: da Primeira Guerra Mundial ao Ataque ao World Trade 
Center1 

 
Julianna Nascimento TOREZANI2 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE 
 
 

Resumo 
 

A fotografia de conflitos a partir do século XIX, com a Guerra da Criméia e a Guerra de 
Secessão, mostrou ao mundo, através de um fotojornalismo embrionário, como as batalhas 
ocorriam e de que maneira poderiam ser mostradas. Com os novos equipamentos 
fotográficos do século XX, a Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito a ser 
coberto fotojornalisticamente, de modo regular, seguido pela Segunda Guerra Mundial e a 
Guerra do Vietnã. Do ponto de vista visual, a Guerra do Golfo e os conflitos ocorridos no 
século XXI apontam o uso de câmeras, combinando com a cultura digital, como elemento 
fundamental para mostrar ao mundo o poder bélico das nações e apresentar imagens que 
circulam pelas redes sociais. Através de análise bibliográfica e documental, este artigo visa 
analisar a força visual dos conflitos e quais os sentidos que essas imagens geram. 
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Antes da Primeira Guerra Mundial 

Na obra Em defesa da sociedade (1976), o filósofo francês Michel Foucault trata sobre 

a sociedade, a lei e o Estado e como estes elementos se estruturam através de um discurso 

histórico-político de constituição das nações pelas normas e pelas conquistas, ora travadas 

por batalhas, em oposição e na criação aos períodos de pacificação. 

 
A guerra é que é o motor das instituições e da ordem: a paz, na menor de suas 
engrenagens, faz surdamente a guerra. Em outras palavras, cumpre decifrar a guerra 
sob a paz: a guerra é a cifra mesma da paz. Portanto, estamos em guerra uns contra 
os outros; uma frente de batalha perpassa a sociedade inteira, contínua e 
permanentemente, e é essa frente de batalha que coloca cada um de nós num campo 
ou no outro. Não há sujeito neutro. Somos forçosamente adversários de alguém 
(FOUCAULT, 1976, p. 59). 

 
Assim, podemos abrir uma reflexão sobre as imagens das guerras, a partir do século 

XIX em que, a partir deste momento, se tem a tecnologia de obtenção de imagens que é a 

fotografia. Entender por que ‘uma frente de batalha perpassa a sociedade inteira’ 

representada pelas imagens e como os registros de conflitos são usados e como refletem as 
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ideologias, as intenções para manter ou acabar com a guerra são elementos deste estudo. 

Para o pesquisador português Jorge Pedro Sousa (2004, p. 40), “depois da fotografia, a 

guerra nunca mais seria a mesma” e muitos acontecimentos comprovam tal afirmação. 

Antes de tratar sobre os conflitos do século XX faz-se necessário observar como a 

fotografia foi utilizada no século XIX como potencial elemento de divulgação de batalhas, 

gerando significados e discursos diversos aos diferentes públicos a cada época. Para tanto, 

apresentam-se, em especial, a Guerra da Criméia e a Guerra Civil Americana. 

A cobertura fotográfica das guerras está totalmente ligada ao fotojornalismo, uma vez 

que a primeira fotorreportagem se deve ao trabalho realizado no século XIX da Guerra da 

Criméia (1854-1855), em que Roger Fenton, James Robertson e Carol Popp de Szathmari 

utilizando câmera escura e o processo do colódio úmido capturaram cenas que mostravam 

os soldados descansando e se alimentando, ao invés de fotografias de batalha, isto em 

função da encomenda feita pelo editor do jornal inglês The Illustrated London News, 

chamado Thomas Agnew. Esta guerra ocorreu em função de que a Grã-Bretanha, a França e 

a Turquia estavam lutando contra a Rússia na península da Criméia, no Mar Negro, que 

buscava expansão territorial. Com o retorno deste ato em 2014. 

O processo fotográfico do colódio úmido consiste em emulsionar placas de vidro com 

colódio e prata, fazer a captura (por 30 segundos) e revelar com a chapa ainda úmida, o que 

o torna dispendioso e lento, se comparado com o feixe de relações entre tempo e modos de 

representação pública que temos a partir dos anos 1920, e ainda mais, na era de redes 

digitais. As imagens foram publicadas nos jornais em formas de gravuras, pois ainda não 

havia sido desenvolvido o processo de impressão de texto e fotografia juntos.  

A fotografia do inglês Fenton (1819-1869), que foi considerado o primeiro repórter 

fotográfico da história (SOUGEZ, 2001), intitulada Vale da Sombra da Morte, mostrava um 

campo de batalha sem cadáveres, mas cheio de balas de canhões e projéteis que se 

estendiam como um rio. “A expedição de Fenton tinha sido encomendada na condição de 

que ele jamais fotografasse os horrores da guerra, para não assustar as famílias dos 

soldados” (FREUND, 1989 apud SOUSA, 2004b, p. 34), o que indicava censura prévia. 

Mas, o grande evento que foi fotografado no século XIX foi a Guerra Civil Americana 

ou Guerra de Secessão (1861-1865), coberto por inúmeros fotógrafos entre eles Mathew 

Brady (1823-1896), Alexander Gardner (1821-1882), George Barnard (1819-1902) e 

Timothy O’Sullivan (1840-1882). Esta guerra apresenta por um lado os estados da União 

(estados livres do norte, lado industrial) e do outro a Confederação (estados do sul, 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 3

escravocrata), os estados do norte ganharam a guerra e aboliram a escravidão no país, que 

teve como impulsionador da causa o presidente Abraham Lincoln. 

 
Como a cobertura fotográfica da Guerra Civil que assolou os Estados Unidos foi a 
“estória” dos exércitos da União, já que a Confederação não possuía jornais 
ilustrados bem estruturados, evidencia-se que a imagem da guerra é, 
frequentemente, a imagem que dela dá o vencedor ou, pelo menos, que, em todo o 
caso, a imagem final da guerra é conformada pela imprensa mais forte (SOUSA, 
2004b, p. 39). 

 
Brady ruiu porque assinava as fotos, mas pouco fotografava. Ele organizava grupos de 

fotógrafos com os equipamentos e materiais necessários, para o processo do colódio úmido, 

e os levava aos pontos essenciais do conflito, do lado da União. Criou a primeira agência 

distribuidora de fotos (SOUGEZ, 2001). Gardner utiliza o mesmo corpo de um sulista em 

duas fotografias: Home of a Rebel Sharpshooter (A Casa de um Atirador de Elite Rebelde) 

e A Sharpshooter’s Last Home (A Última Casa de um Atirador de Elite), o que constitui um 

dos primeiros exemplos de encenação ficcional e manipulação do evento no campo do 

fotojornalismo (SOUSA, 2004b). O’Sullivan fotografou a Batalha de Gettysburg, o 

confronto mais sangrento desta guerra, sua imagem Uma colheita da morte, Gettysburg, 

Pensilvânia, feita em 1863, mostram corpos no campo de batalha, contrária a cobertura 

feita por Fenton na Criméia. 

A estética do horror, por vezes associada à foto-choque, ganha força na Guerra de 

Secessão, ao mesmo tempo este conflito gerou o desenvolvimento do fotojornalismo neste 

tipo de cobertura (SOUSA, 2004b): as publicações ilustradas as pessoas passam a ser 

observadores visuais acompanhando a guerra; a concorrência entre os jornais para saber 

qual veículo publicaria primeiro as imagens, o que indicava competência profissional; a 

fotografia tem a carga dramática para demonstrar ‘objetivamente’ o acontecimento. 

 

A fotografia da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais 

No século XX as fotografias da Primeira e Segunda Guerras desenvolvem ainda mais o 

fotojornalismo de guerra, estes foram os dois grandes eventos de conflitos fortemente 

cobertos pela imprensa, sobretudo a Segunda Grande Guerra. 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) criou um grande fluxo de produção fotográfica 

gerando inúmeras publicações e suplementos ilustrados entre os opositores: de um lado os 

Aliados (Reino Unido, França e Rússia) e do outro a Tríplice Aliança (Alemanha, Áustria-

Hungria e Itália). Resultou ao fim da guerra na dissolução dos impérios alemão, russo, 
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otomano e astro-húngaro que brigaram por questões econômicas e políticas. Para cobrir este 

conflito, veículos de comunicação dos Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido 

tinham seu staff de fotógrafos, em que no final da guerra parte dos jornais tinha sua equipe 

própria. 

 
A The Illustrated London News foi uma das revistas que dedicou várias primeiras 
páginas e páginas interiores à informação gráfica sobre o conflito. Por exemplo, a 
11 de Dezembro de 1915 publicou, na primeira página, a fotografia de um soldado 
britânico usando uma máscara de gás e fazendo guarda na primeira linha. No dia do 
armistício, publicou duas páginas cheias de fotografias da multidão que 
efusivamente celebrava o acontecimento. Mas não é ainda aqui que se pode falar de 
reportagem fotográfica no sentido atual do termo: as fotografias eram publicadas 
sem ter em conta o resultado global, tinham todas o mesmo tamanho (provocando a 
ausência de ritmo de leitura e não dando pistas para uma leitura mais hierarquizada 
da informação visual) e eram quase sempre planos gerais (SOUSA, 2004b,p.70-71). 

 
A fotografia deste conflito serviu como elemento de manipulação através de peças de 

propaganda para controlar a população e estimular ódio e afeto, neste período o estudo que 

culmina na Teoria da Bala Mágica ou Teoria da Agulha Hipodérmica, criada para explicar o 

poder da comunicação de massa na sociedade. Indicou que o uso da propaganda, que 

constitui o único meio de suscitar a adesão das massas “tornou-se essencial mobilizar 

sentimentos e lealdades, instilar nos cidadãos ódio e medo contra o inimigo, manter elevado 

seu moral diante das privações e captar-lhes energias em uma efetiva contribuição para sua 

nação” (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 179).  

O Serviço Fotográfico do Exército registravam as batalhas, controlavam a difusão das 

imagens e retocavam as cenas para evitar a foto-choque. Na exposição do Register and 

Tribune, em 1937, mostrou-se fotografias usadas pelos Aliados em que os soldados alemães 

indicavam maltratar menores franceses e belgas, por outro lado os alemães fotografavam os 

prisioneiros recebendo bons tratos (SOUSA, 2004b). 

 
Os cidadãos tinham de odiar o inimigo, amar sua pátria, e devotar-se ao máximo ao 
esforço de guerra. Não se podia depender de que o fizessem por conta própria. Os 
veículos de comunicação de massa disponíveis então tornaram-se as principais 
ferramentas para persuadi-los a agir assim. [...] Mentiras deslavadas foram contadas 
por um lado acerca do outro (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 180).  

 
Esta guerra foi ‘facilmente’ fotografada, uma vez que, ocorreu nas trincheiras, diferente 

da Segunda Guerra, outro uso da fotografia foi como um método auxiliar de 

reconhecimento aéreo. “Durante a Primeira Guerra Mundial, a fotografia foi utilizada como 

instrumento táctico: desenvolveu-se a prática das fotografias aéreas, se bem que a maior 

parte da informação gráfica publicada na imprensa tenha sido feita por desenhadores” 
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(SOUGEZ, 2001, p. 235). Com o centenário do início da Primeira Grande Guerra o tema 

em geral e, em particular, as imagens voltam a ser apresentados ao público para fins de 

estudos, gerando publicações especiais (Figuras 1 e 2). 

 

 
Figura 1 – Imagem de Paul Popper 

(Popperfoto/Getty Images). Soldado britânico na 

região de Ploegsteert, Bélgica, 1917. 
Fonte: <http://veja.abril.com.br/blog/sobre-

imagens/historia/i-guerra-mundial-
trincheiras/#comentarios>. 

 

 
Figura 2 – Imagem de Paul Thompson 

(FPG/Getty Images). Soldados germânicos lendo 

jornal, 1918. 
Fonte: <http://veja.abril.com.br/blog/sobre-

imagens/historia/i-guerra-mundial-
trincheiras/#comentarios>. 

Muitas das fotografias da Primeira Grande Guerra não tem autoria e na bibliografia 

existente sobre o tema poucos nomes aparecem. Entre eles, Viktor Bulla (1883-1938) 

fotografou em 4 de julho de 1917 a cena intitulada Tropas do governo atirando em 

manifestantes, esquina de Nevsky Prospekt e Rua Sadovaya, São Petersburgo, Rússia, no 

período conhecido como “Dias de Julho”, tropas do governo mataram 56 pessoas que 

faziam um protesto pacífico. A imagem feita do telhado de uma loja mostra as pessoas 

sendo assassinadas, como pode ser observado na Figura 3: 

 

 
Figura 3 – Imagem de Viktor Bulla. Tropas do governo atirando em manifestantes, esquina de Nevsky 

Prospekt e Rua Sadovaya, São Petersburgo, Rússia, 1917. 
Fonte: Tudo sobre fotografia (2012, p. 189). 

 

Edward Steichen (1890-1973) nasceu em Luxemburgo e fez parte da Photo Secession 

nos Estados Unidos, criado por Alfred Stieglitz. Também fotografou a Primeira Guerra 
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Mundial, como fotógrafo do Exército americano e adotou a “fotografia direta”. Atuou como 

fotógrafo aéreo, mas fora da guerra fez retratos pictorialistas, fotografia publicitária e de 

moda, trabalhando na Vanity Fair e na Vogue. 

 
Os fotógrafos sob o seu comando reuniram mais de um milhão de negativos, que se 
extraviaram posteriormente. Depois da Segunda Guerra Mundial, publicou A 

Veterans Photographic Combat, uma representação fotográfica da América em 
guerra onde se evidencia a preocupação de mostrar quanto a guerra era estúpida. 
Desse livro venderam-se mais de seis milhões de exemplares(SOUSA,2004b,p. 66). 

 
Entre os grandes nomes que fazem parte da geração mítica do fotojornalismo está o 

húngaro Robert Capa, sempre lembrado pelas imagens da Guerra Civil Espanhola (1936-

1939), da Segunda Guerra Mundial e demais conflitos. Robert Capa (Andrei Friedmann, 

1913-1954) realizou a famosa fotografia Morte de um soldado republicano (1936). Tirada 

durante os primeiros meses da Guerra Civil Espanhola (seu primeiro trabalho de repórter de 

guerra) no front de Córdoba, mostra um soldado que acabou de ser alvejado (Figura 4). A 

imagem foi publicada pela revista francesa Vu e gerou polêmica em torno da criação desta 

cena. Capa estava muito próximo ao soldado, o que marca sua famosa frase. “‘Se a tua 

fotografia não é boa, é porque tu não estavas suficientemente perto!’ Esta máxima orienta 

ainda hoje a produção dos fotojornalistas de guerra e havia de valer a vida de Capa” 

(SOUSA, 2004b, p. 87), que morreu ao pisar em uma mina na Indochina francesa, atual 

Vietnã. Em 1938, a Picture Post ocupou 11 páginas com imagens de Capa da Guerra Civil 

Espanhola, aclamando-o como o maior fotógrafo de guerra do mundo.  

 

 
Figura 4 – Imagem de Robert Capa. Morte de 

um soldado republicano, 1936. 
Fonte: SOUSA (2004a, p. 31). 

 

 
Figura 5 – Imagem de Robert Capa. Soldados 

americanos desembarcando na Praia Omaha, Dia 

D, Normandia, França, 6 de junho de 1944. 
Fonte: Tudo sobre fotografia (2012, p. 316). 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) inicia no ano do centenário da fotografia, que 

marca o anúncio oficial das experiências de Daguerre na França. As revistas e os jornais 

ilustrados ocuparam inúmeras páginas não só para mostrar as imagens da guerra, como 
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fazer uso de propaganda aos Aliados (Inglaterra, URSS, França e Estados Unidos) ou dos 

países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). O fim da guerra resultou na dissolução do 

Terceiro Reich, dos Impérios do Japão e Italiano, bem como a criação da Organização das 

Nações Unidas para manutenção da paz e início da Guerra Fria, com os Estados Unidos e a 

União Soviética como super potências políticas. Fotojornalistas dos dois lados cobriram a 

guerra, geraram imagens que estão entre as cenas mais importantes do século XX. 

 
A Grã-Bretanha entrou na guerra em 1939 e seu governo rapidamente criou um 
ministério da Informação, responsável pela política de informação e por produzir 
propaganda para os Aliados e países neutros. Entre os fotógrafos que empregou 
estava Bill Brandt (1904-1983), que se notabilizou por seus estudos da vida na Grã-
Bretanha moderna publicados na Lilliput e na Picture Post. Quando a Alemanha 
começou os bombardeios estratégicos da Grã-Bretanha em 1940, Brandt foi 
contratado para tirar fotos mostrando como os londrinos vinham enfrentando bem 
os implacáveis ataques aéreos. O ministério enviou as fotos de Brandt a 
Washington, D.C., como parte do esforço em persuadir os Estados Unidos a 
ingressarem na guerra ao lado dos Aliados (KING apud HACKING 2012, p. 312-
313). 

 
Muitas imagens importantes e fortes que foram produzidas durante a Segunda 

Grande Guerra serviram como prova de como o fato se deu. Destacam-se imagens de 

George Rodger (1908-1995) que, em 1941, entrou em um campo de concentração na Baixa 

Saxônia e encontrou mais de quatro mil corpos. Assim como a famosa série de 106 

fotografias que Robert Capa (1913-1954) realizou em 6 de junho de 1944 dos Soldados 

americanos desembarcando na Praia Omaha, Dia D, Normandia, França (Figura 5), sob 

fogo cerrado.  Ambos fizeram reportagens para a revista Life. Sobre esta série indica-se que 

“se as imagens estavam às vezes ligeiramente tremidas ou fora de foco, aquilo parecia 

apenas realçar a autenticidade de seus relatos visuais” (SOUGEZ, 2001, p. 263).  

A Old Glory é hasteada no Monte Suribachi, Iwo Jima (Figura 6), feita em 1945, de Joe 

Rosenthal (1911-2006), conhecida como Hasteando a bandeira em Iwo Jima, é um 

exemplo de imagem de guerra usada como propaganda pelo presidente Franklin Roosevelt, 

que apresenta a primeira área do Japão que foi conquistada pelos países Aliados. Mostra 

fuzileiros americanos e um médico da Marinha hasteando a bandeira americana no alto do 

Monte Suribachi. No entanto, como a primeira bandeira foi ofertada ao secretário da 

Marinha, apenas a segunda que foi fotografada para não deixar o local vazio. Rosenthal 

recebeu o Prêmio Pulitzer de Fotografia em 1945 por esta imagem.  

Lee Miller (1907-1977), ex-modelo e artista surrealista, foi correspondente de guerra da 

Condé Nast e única fotojornalista mulher oficial nas áreas de combate da guerra. Cobriu a 
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liberação do campo de concentração de Dachau. Sua foto Guarda da SS morto flutuando 

num canal (Figura 7) gerou uma série de reações quanto à desumanidade da guerra.  

 

 
Figura 6 – Imagem de Joe Rosenthal. A Old 

Glory é hasteada no Monte Suribachi, Iwo Jima, 
1945. 

Fonte: Tudo sobre fotografia (2012, p. 313). 

 
Figura 7 – Imagem de Lee Miller. Guarda da 

SS morto flutuando num canal, 1945. 

Fonte: Tudo sobre fotografia (2012, p. 315). 

 
Entre as imagens inusitadas do contexto da guerra está a que o fotógrafo judeu-alemão 

Alfred Eisenstaedt (1898-1995) tirou, considerada uma das imagens mais icônicas 

comemorando o fim da guerra, o Dia V-J em Times Square. A foto publicada na Life do 

marinheiro beijando a enfermeira por conta da rendição japonesa capta a alegria dos 

Aliados no fim da guerra em 14 de agosto de 1945. Eles representam os soldados e o corpo 

médico de apoio que estão livres do conflito. 

A Guerra Civil Espanhola foi a primeira guerra moderna a ser amplamente fotografada, 

mas as imagens icônicas do fotojornalismo de guerra pertencem as imagens da Segunda 

Guerra Mundial, em que o número de mortos e as diferentes batalhas, além do holocausto e 

das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, marcaram o violento conflito que ocorreu, 

importante para os estudos e a demonstração da crueldade da guerra. Só para Life 670 

profissionais trabalharam em 320 escritórios em todo o mundo, a revista dominava o 

mercado publicitário norte-americano (SOUSA, 2004b). Importante indicar a urgência de 

transmissão e publicação das fotos, surgindo melhores serviços de envio de imagens, 

especialmente entre Europa e Estados Unidos. Mesmo assim deve-se dar atenção ao 

interesse e uso das imagens fotográficas neste período: 

 
A fotografia “jornalística” da Segunda Guerra Mundial foi usada com intuitos 
manipulatórios, desinformativos, contra-informativos e propagandísticos, mas mais 
eficazmente: a censura impediu a publicação da verdadeira face do conflito (os 
mortos e os mutilados) e encorajou a publicação das fotografias que apoiavam o 
esforço de guerra, como os “heroicos” raides aéreos diurnos aliados ou o ambiente 
simultaneamente “épico” e cavalheiresco das casernas dos aviadores ingleses. [...] 
Do lado aliado, os franceses e britânicos implementaram também um serviço de 
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censura nesta fase da guerra, mas a guerra da fotopropaganda, em 1939, foi 
claramente vencida pelos alemães (SOUSA, 2004b, p. 118-119). 

 
A cobertura fotográfica da Segunda Guerra teve problemas logísticos, uma vez que, 

houveram batalhas em vários lugares como a Europa, a Ásia e a África, assim ocorreram 

problemas de transporte, alimentação, alojamento e comunicação (SOUSA, 2004b). 

 

As imagens da Guerra do Vietnã e da Guerra do Golfo 

 A Guerra do Vietnã (1955-1975) foi um conflito armado em que estavam opostos a 

República Democrática do Vietnã (Vietnã do Norte) e a República do Vietnã (Vietnã do 

Sul), tendo como aliada os Estados Unidos, tendo como causa divergências políticas e 

ideológicas. Com o fim na guerra, os Estados Unidos se retiraram do país e houve a 

reunificação do território gerando a República Socialista do Vietnã, sob o regime 

comunista, aliado da União Soviética.  

O papel do fotojornalismo teve menos censura do que na Segunda Guerra e muitas 

imagens serviram como elementos de opinião contrária ao conflito, como as manifestações 

de pacifismo operadas pelos jovens nos Estados Unidos. Para Jorge Pedro Sousa (2004b, p. 

154), “a Guerra do Vietname, de ‘livre acesso’, talvez a última ocasião de glória do 

fotojornalismo, faz nascer vocações. Neste período, nos Estados Unidos, os fotojornalistas 

ascendem de dez mil a vinte mil e a Europa assiste a um fenômeno semelhante”. 

Foi uma guerra aberta, em função do espaço que as emissoras de televisão tiveram, 

foram mostradas imagens brutais do conflito. A cobertura mudou a abordagem de acordo 

com a opinião do público americano, como as revistas Time, Life e Newsweek. 

 
Enquanto existiu apoio público à guerra, as três revistas publicavam principalmente 
fotos das forças americanas e do seu equipamento operando em situações 
relacionadas com combate ou em situações de não-combate, raramente surgindo 
fotos de situações reais de combate; pelo contrário, quando a opinião do público se 
tornou dominantemente anti-guerra, as três revistas começaram a inserir imagens de 
situações de combate em tomadas próximas dos eventos (SOUSA, 2004b, p. 171). 

 

Fotografias implacáveis foram feitas pelos britânicos Larry Burrows (1926-1971), 

Philip Jones Griffths (1936-2008), Don McCullin (1935) e pelo francês Marc Riboud 

(1926-1971). Uma das fotos dos anos 1960 se destaca das demais por sua natureza 

chocante: a forte imagem capturada por Eddie Adams (1933-2004) do chefe de polícia, 

General Nguyen Ngoc Loan executando Nguyen Van Lem, um prisioneiro vietcongue, em 

Saigon no dia 1º de fevereiro de 1968 (Figura 8) que demonstra a desumanidade e os 
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horrores da guerra. Adams ganha os prêmios Pulitzer e World Press Photo pela imagem em 

1969. 

 

 
Figura 8 – Imagem de Eddie Adams. 

Execução de um suspeito vietcong, Vietnã, 1968. 
Fonte: SOUSA (2004a, p. 32). 

 
Figura 9 – Imagem de Nick Ut.  Crianças 

fugindo de um ataque de napalm sul-vietnamita, 

1972. 
Fonte: Tudo sobre fotografia (2012, p. 376). 

 
Huynh Cong “Nick” Ut (1951), fotógrafo que cobria a Guerra do Vietnã para a agência 

Associated Press, ganhou o Prêmio Pulitzer do ano 1973 e a imagem se transformou no 

símbolo duradouro do conflito e horror da guerra (Figura 9). A fotografia mostra Phan Thị 

Kim Phúc, uma menina de 9 anos nua e gravemente queimada, correndo para fugir de um 

ataque de napalm no Vietnã do Sul na aldeia Trang Bang durante a guerra. 

Assim como devem ser lembradas as imagens da Guerra do Golfo em 1991, entre o 

Iraque e uma coalizão de 34 países liderados pelos Estados Unidos, uma guerra feita para 

ser fotografada e videografada demonstrando o poder bélico norte-americano, na sua 

epopeia real e teatral pelos mísseis no céu de Bagdá. Neste período, o fotojornalismo passa 

a ser controlado pelo governo norte-americano. Essa guerra se tornou um espetáculo 

midiático através das imagens divulgadas pelo próprio Departamento de Defesa Americano. 

 
Neste conflito (1991), cônscios  da importância que o fotojornalismo teve na 
sensibilização do público contra a guerra do Vietname, os militares de ambos os 
lados adotaram estratégias censórias, como o funcionamento em pools de repórteres 
fotográficos com outros jornalistas, guiados por militares através de itinerários 
previamente escolhidos; a própria estratégia militar foi programada a pensar nas 
imagens, que, pela primeira vez na história do fotojornalismo, se concentraram mais 
na alta tecnologia militar que no elemento humano (SOUSA, 2004, p. 200). 

 
As táticas da Guerra do Golfo visavam à cobertura visual do fato. A foto de Ken 

Jarecke (Figura 10) mostrando um soldado iraquiano carbonizado na cabide de seu 

caminhão gerou muitos protestos, foi publicada no The Observer em 3 de março de 1991. 

“A foto ultrapassa os ‘limites do admissível’” (SOUSA, 2004, p. 209). 
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Figura10 – Imagem de Ken Jarecke.  Soldado 

iraquiano, 1991. 
Fonte: <http://pdngallery.com/20years/photojournalism>. 

 
Figura11 – Imagem de Diane Walker.  Bush 

na Arábia Saudita, 1991. 
Fonte: História do Fotojornalismo, 2014. 

 
Deve-se notar que uma fotografia deste confronto foi premiada no World Press Photo de 

1991, a imagem de Diane Walker (Time), em que Bush se ergue orgulhoso entre os 

soldados americanos na Arábia Saudita (Figura 11). Assim as imagens também serviram 

para consolidar a oposição Bush X Hussein e direcionar os inimigos e aliados. Sobre este 

conflito, os diversos autores que tratam do tema indicam a necessidade de discutir o “direito 

de ver”. Entre os muitos relatos de guerra feitos por fotojornalistas encontramos a obra 

“Danger Pay: memoir of a photojournalist in the Middle East, 1984–1994” escrita por Carol 

Spencer Mitchell, em que narra sua atuação como fotógrafa no Oriente Médio por 10 anos. 

Em seu livro de memórias conta: 

 
I used to believe in the truth of photo-reportage, in its impartiality, but the global 
manipulation of visual information and shaping of public opinion—how the war is 
represented and reported to the world at large—distresses me. Though we are 
witness to America’s absolute techno-military superiority, we never actually “see” 
Operation Desert Shield. The war itself is censored, despite CNN’s nonstop, round-
the-clock, on-site transmissions.  Most  frightening,  while  the  images  create  an  
illusion  of  intimacy with the moment, I can’t help but wonder if I am witnessing 
the end of independent media coverage, the triumph of image over reality 
(MITCHELL, 2008, p.154).3 
 

Seu relato demonstra o que viveu em várias cidades do Oriente Médio, inclusive a 

Faixa de Gaza enquanto trabalhava para Time, Newsweek, Washington Post, Los Angeles 

                                                 
3 Tradução livre: “Eu costumava acreditar na verdade da fotorreportagem, em sua imparcialidade, mas a manipulação 
global de informação visual e a formação da opinião pública - como a guerra é representada e reportada ao mundo - me 
angustia. Apesar de sermos testemunhas da absoluta superioridade tecno-militar americana, nós nunca de fato "vimos" a 
Operação Desert Shield. A guerra por si só é censurada, apesar da CNN transmitir o tempo todo, diretamente do local. O 
mais assustador disso tudo, é  que enquanto as imagens criam uma ilusão de intimidade com o momento, eu não posso 
ajudar, mas pergunto se eu estou testemunhando o fim da cobertura da mídia independente, o triunfo da imagem sobre a 
realidade”. 
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Times e outros veículos de comunicação, mostrando as disputas entre israelenses e 

palestinos e as entrevistas com o Rei Hussein da Jordânia e líder palestino Yasser Arafat. 

 

Ataque terrorista ao World Trade Center: estratégia visual 

Em torno dos conflitos nos primeiros anos do século XXI, temos inúmeras imagens 

do atentado terrorista ao World Trade Center, em Nova York, em 11 de setembro de 2001, 

local estratégico que gerou fotografias de diversos ângulos do fato por câmeras de empresas 

e de fotógrafos amadores (Figura 12). Este atentado chocou o mundo e marcou uma nova 

era na política internacional, foi um ato reconhecido pela organização terrorista afegã Al-

Qaeda liderada por Osama Bin Laden. Ainda em 2001, como reação ao fato, as Forças 

Armadas dos Estados Unidos intervêm no Afeganistão para acabar com a Al-Qaeda, no 

período chamado de “guerra ao terror”.  

 

  

Figura 12 – Imagem de Steve Ludlum (The New 

York Times). Momento do choque do vôo 175 da 

United Airlines contra a Torre Sul, 2001. 
Fonte: <http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-

mundo/cenas-daquela-terca-feira/>.  

Figura 13 – Imagem de Richard Drew (AP). Dezenas de 

pessoas de atiraram do alto do WTC para fugir do calor 

no interior das torres, 2001. 
Fonte: <http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/cenas-

daquela-terca-feira/>. 

 

Esse acontecimento foi fortemente coberto, com imagens chocantes, como a feita 

por Richard Drew (Figura 13), a imagem do “homem caindo” de uma das torres, provocou 

indignação pública e foi censurada pelos principais veículos de comunicação. Para Barbie 

Zelizer (2010), que fez um longo estudo sobre as imagens de morte, muitas delas do 

contexto das guerras, na obra “About to die: how news images move the public” analisa o 

11 de Setembro da seguinte forma:  

 
The about-to-die depictions of the jumping or falling bodies of September 11 are 
significant because they signal how much more diverse were the responses of 
viewers, officials, and politicians as well as the journalists and news executives  
who in earlier times would have heralded their taking. During the rapidly evolving 
events of that Tuesday morning in 2001, among the hastily gathered documentation 
were ill-focused shots of people about to die by jumping from the World Trade 
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Center. The shots, which appeared briefly and then just as quickly disappeared by 
giving way to shots of the World Trade Center instead, were taken as both 
professional and amateur photographers and video-camera personnel arrived on the 
scene, frantically taking pictures of whatever they could (ZELIZER, 2010, p. 43).4 
 

Em função do ocorrido “as pessoas compraram os jornais de 12 de Setembro não só 

para ler as análises e as notícias mas também para rever as imagens e guardá-las 

religiosamente (os jornais desta vez não foram deitados no lixo)” (SOUSA, 2004a, p. 28). 

Em 2014, foi inaugurado o Memorial 11 de Setembro em Nova York que guarda objetos do 

dia da tragédia, bem como imagens feitas pelos inúmeros fotógrafos e amadores.  

Paralelo aos conflitos no Afeganistão, o Iraque também foi invadido por suspeita de 

armas de destruição em massa. Como consequência a este fato, as imagens que ainda na 

questão da guerra vem chocar e polemizar o mundo do fotojornalismo foram feitas pelos 

soldados americanos na Prisão Abud Graib (no Iraque) de prisioneiros iraquianos torturados 

em função de retaliações das fotos feitas através de prisões e investigações. Estas imagens 

vão para a Internet, que leva a discussão sobre o fotojornalismo de conflitos neste início de 

século. A capa de 8 de maio de 2004 da revista The Economist (Figura 14) traz a imagem de 

um prisioneiro iraquiano sendo torturado nesta prisão. 

 

 
 

Figura 14 – Capa da revista The Economist, 

2004. 
Fonte: 

<http://www.economist.com/node/2647493>. 

Figura 15 – Imagem de Pete Souza (The White House via 
The New York Times). Obama, Biden, Hillary e outros 

acompanham a operação military na Sala de Operações da 

Casa Branca, 2011. 
Fonte: 

<http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2012/02/como-
os-eua-eliminaram-bin-laden.html>. 

 

                                                 
4 Tradução livre: “As imagens das pessoas pulando ou dos corpos caindo de 11 de Setembro do livro About to die são 
significantes porque indicam as diversas reações dos telespectadores, funcionários [bombeiros, policiais] e políticos, bem 
como dos jornalistas e proprietários de jornais. Durante os eventos que rapidamente ocorreram na manhã de terça, em 
2001, entre a documentação reunida às pressas tinham fotos mal focadas de pessoas que morreram pulando do World 
Trade Center. Essas imagens apareceram brevemente e, em seguida, com a mesma rapidez desapareceram, dando lugar, ao 
invés disso, registros do World Trade Center que foram tirados tanto por profissionais quanto amadores e profissionais de 
vídeo que chegaram ao local freneticamente, tirando fotos de tudo o que podiam”. 
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Em 2 de maio de 2011 houve a morte e captura de Osama Bin Laden no Paquistão. A 

morte ocorreu durante a Operação Lança de Neptuno, dez anos após o ataque a Nova York. 

Na Sala de Situação da Casa Branca, o presidente Barack Obama, o vice-presidente Joe 

Biden, a secretária de Estado Hillary Clinton, o secretário de Defesa Robert Gates e 

integrantes do Conselho de Segurança Nacional americano acompanharam ao vivo a 

operação “Geronimo” (Figura 15), a mais complexa operação secreta realizada pelos 

Estados Unidos desde o fim Guerra Fria. 

A imagem publicada é apresentada ao mundo através mídia como o final da caçada 

ao grande inimigo dos Estados Unidos pelo ataque terrorista. É uma prestação de contas 

pelos ataques ao Afeganistão, consequentemente apareceram imagens das pessoas nas ruas 

comemorando tal ato. 

 

E a guerra acabou? 

Quando a fotografia sai dos estúdios no século XIX e resolve capturar a realidade, 

diferente dos retratos posados, o tema que se destaca é a guerra. A depender das fontes de 

consulta da história, é possível observar o quanto as guerras pontuam a pesquisa sobre a 

história da fotografia, seja pelos equipamentos que emprega, seja pelas imagens marcantes 

que suscitam importantes análises. 

No centenário do início da Primeira Guerra Mundial nota-se que as imagens de 

conflitos operam na valorização do tema, no testemunho da realidade e, até mesmo, no 

reconhecimento do ato fotográfico através de premiações. A World Press Photo, 

organização transnacional, situada na Holanda, que premia os importantes registros 

fotográficos anualmente, inclusive anuncia a foto do ano, traz na segunda metade do século 

XX (de 1951 a 2000) as 50 fotografias do ano, entre elas temos 49 indicando a morte, a dor 

e o conflito e apenas uma de esporte. Assim, o século XX tem um amplo álbum de imagens 

de guerra. Outro dado, atualmente a maior premiação de fotografia de guerra é a Medalha 

de Ouro Robert Capa, em que nomes como o do fotógrafo norte-americano James 

Nachtwey já ganhou cinco vezes por cobrir inúmeros conflitos, entre eles o massacre em 

Ruanda em 1994 e o atentado em Nova York em 2001.  

Cada conflito gera uma certa orientação de discursos onde a fotografia se sincroniza 

com eles para criar uma imagem social deste, determinado por perspectivas posicionadas 

politicamente. Para Foucault (1976), a guerra move a ordem e a representação desta guerra 

impera um discurso imagético que perpassa o real, como relatou Mitchell (2008). A 
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imagem da Primeira Grande Guerra pretende mostrar o inimigo e fazer propaganda disso 

em alguns momentos, na Segunda Grande Guerra há a demonstração do horror, na Guerra 

do Vietnã uma propaganda anti-guerra, na Guerra do Golfo a imagem é usada como 

estratégia militar. No século XXI, os conflitos demonstram, como o que ocorreu na Criméia 

este ano, que as redes sociais, com a despolarização da cobertura, elege um novo discurso.  

As fotografias de conflito são tão importantes, que quando não mostram exatamente 

os confrontos, mostram o que está no entorno, como a famosa fotografia do fotógrafo 

francês Marc Riboud de uma garota com uma flor diante de soldados americanos armados 

em um protesto antiguerra no Pentágono em 1967, durante a marcha em protesto contra a 

participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. 

  A força da fotografia diante dos conflitos foi fundamental durante a Primavera 

Árabe, iniciada em 2010, com protestos que se espalharam rapidamente por todo o Oriente 

Médio e o norte da África, com uma reconstrução política de várias nações, mas o 

fenômeno está ainda inacabado, uma vez que a guerra na Síria já completou três anos. É 

importante, neste caso, informar que o uso de aparelhos de telefonia celular e as redes 

sociais tiveram fundamental papel na comunicação do que estava acontecendo nos países, 

feita por pessoas e não apenas por profissionais da imprensa, no ‘modelo todos-todos’. 

Mostrar ao mundo fotograficamente o que está ocorrendo ajuda a explicar e, às vezes, até 

resolver os problemas, imagens de conflitos feitas e divulgadas de maneira ética servem 

para contribuir nos processos de paz. Como afirma o fotógrafo Tim Page: “No fim das 

contas, toda boa fotografia de guerra se torna antiguera”. 
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