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TÍTULO: A ESPETACULARIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA A PARTIR DA SEGURANÇA 

HUMANA 

 

RESUMO: Já dizia Clarisse Lispector “A fotografia é o retrato de um côncavo, de uma falta, 

de uma ausência”. Desde o final do século XIX, humanitaristas, jornalistas e missionários 

internacionais buscaram por intermédio da imagem angariar fundos e atenção dos principais 

Chefes de Estado e da opinião pública internacional. Na tentativa de convencer as instituições, 

Estados e a população de um modo geral era preciso fazer com que as imagens fossem 

seletivas. Na área das relações internacionais ainda existem dificuldades quanto ao tratamento 

de questões e temas interdisciplinares como a fotografia. Nesse sentido, torna-se cada vez 

mais importante, apontar e estudar os impactos que os meios de comunicação exercem por 

meio dos seus discursivos e de suas narrativas implícitas e explicitas na política mundial. 

Deste modo, o artigo pretende a partir da interface entre mídia e relações internacionais expor 

a importância dos estudos sobre fotografia humanitária e segurança humana como uma prática 

de construção de espetáculos onde a estética e a composição reforçam os estereótipos, 

preconceitos e as múltiplas violências. Metodologicamente foi realizada uma análise 

descritiva e crítica das capas dos últimos cinco anos produzidas pelos relatórios anuais da 

Organização Não Governamental Internacional Human Rights Watch como forma de reforçar 

nossa hipótese de que a fotografia tornou-se um modo de espetacularização sobre os estudos 

da segurança humana. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Segurança Humana, Fotografia, Humanitarismo, Espetáculo. 

 

A fotografia sempre me espanta, com um espanto que dura e se renova, 

inesgotavelmente (Roland Barthes) 

 

INTRODUÇÃO: 

Percebe-se cada vez mais que as mídias nas suas mais variadas formas ajudam a 

compreender o mundo no qual habitamos. Através das lentes e das imagens fotográficas é 

possível enxergar as mais diferentes realidades culturais, históricas, políticas, econômicas e 

sociais. No entanto, há em certa medida, uma dificuldade na área das relações internacionais 

em compreender a importância e a contribuição que os estudos midiáticos podem oferecer. A 

fotografia humanitária, nosso objeto de pesquisa, ainda é muito pouco explorada, 

principalmente, nas temáticas sobre estética, plasticidade, composição, framing. Neste 



 
 

sentido, justifica-se a escolha desta temática tendo em vista a ausência entre os estudos sobre 

estética, sobre fotografia e as relações internacionais.   

 Esse artigo tem três objetivos. Primeiro busca mediante uma breve contextualização 

histórica e analítica, demonstrar como o conceito de segurança foi ampliado fazendo com que 

novos atores e agendas pudessem ter relevância. Além disso, foi possível verificar a partir de 

uma verificação histórica que os estudos sobre a segurança humana passaram por 

transformações ao longo do tempo, sobretudo, após os anos de 2010 quando a expressão 

resiliência ganha notoriedade. No segundo momento, o paper aborda a relação entre a 

fotografia e os estudos sobre segurança humana. Onde pode ser observado, a 

espectacularização da imagem, como um modo de conquistar a opinião pública.  

 Nesta secção pode ser visualizado também, a dimensão da estética, da composição 

fotográfica, do enquandramento, da angulação que uma imagem pode alcançar, quando feita 

por um fotógrafo e/ou fotojornalista por meio de sua publicação. A estética da imagem pode, 

mas não somente, promover a promoção e o aumento dos estereótipos, racismos, preconceitos 

de todos os tipos. Por fim, a terceira parte que retrata a espetacularização da fotografia 

humanitária nos relatórios da Human Right Watch nos últimos cinco anos. Nesta última parte 

do artigo buscou-se descrever e apontar que as imagens disseminadas pelas agências 

humanitárias, ONGS e organizações internacionais promovem e acentuam as diferentes 

formas de violência como também relembram diversos traumas.  

Buscamos por meio deste artigo, responder a seguinte pergunta: De que maneira a 

espetacularização da fotografia torna-se um elemento de análise e pesquisa, para além de um 

estudo semiológico, na aprendizagem sobre a segurança humana. Para tanto, fez-se 

metodologicamente, uma análise descritiva e crítica das capas dos últimos cinco anos 

produzidas pelos relatórios anuais da Organização Não Governamental Internacional Human 

Rights Watch. Associado a isso, uma pesquisa de material bibliográfico foi consultada, a fim 

de evidenciar que as imagens produzidas e disseminadas pelas organizações internacionais e 

não governamentais reafirmam o grotesco, a construção dos estereótipos, a configuração e 

disseminação do racismo e da xenofobia por intermédio da espetacularização das narrativas, 

composições, estéticas, enquadramentos midiáticos.  

A MUDANÇA HISTÓRICA SOBRE O CONCEITO DA SEGURANÇA HUMANA 

 

Após o fim da Guerra Fria (1991), os estudos sobre a segurança internacional 

passaram por mudanças e inovações. A Escola de Copenhagen através de seus teóricos como 



 
 

Barry Buzan, Ole Weaver e Jaap Wilde lançaram obras a partir da temática sobre a segurança 

fazendo com que, atores e agendas, antes marginalizados, ganhassem importância ampliando 

e alargando os estudos da área. Após o conceito de securitização e desecuritização realizados 

por Copenhagen, novas escolas, com seus respectivos teóricos, ampliaram ainda mais as 

agendas e atores sobre a segurança. As Escolas de Paris (Pierre Bourdieu, Didier Bigo e Jef 

Huysmans em 1990) e de Aberystwyth (Ken Booth e Wyn Jonnes) passaram a trazer visões 

ainda mais críticas possibilitando que outras agendas e temas para além de uma dimensão 

positivista e em oposição ao realismo. 

Dentre as diversas temáticas que ganharam espaço, a segurança humana se tornou um 

tema de grande importância, sobretudo, quando se abordava os processos de intervenção 

humanitária. A emancipação do indivíduo foi à marca de muito destes pensadores uma vez 

que os Estados não conseguiam mais dar garantias de segurança aos indivíduos. Análises 

sociológicas críticas mediante a dominação que os Estados exerciam, perspectivas discursivas 

sobre poder e conhecimento com base em Michael Foucault destacaram-se nas análises e 

abordagens sobre a segurança humana (DIAS; MOTA; RANITO, 2011, pp.10-15). 

Segundo Mary Kaldor (2014, p.86), a origem sobre o conceito de segurança humana 

deve-se as primeiras comissões independentes (Brandt, Brundtland, Palme, Nyere) que 

surgiram em 1994 e por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) 1. Naquela época, dois eixos temáticos ganharam destaques: o desarmamento e o 

desenvolvimento. MacFarlane; Khong (2006) apontam que após a confecção do relatório New 

Dimmension of Human Rights, a segurança humana obteve sete grandes dimensões 

consideradas fundamentais. Dentre elas: a dimensão econômica, a alimentar, a questão da 

saúde, a perspectiva ambiental, pessoal, comunitária e política. Ao fim destas comissões, no 

âmbito das Organizações das Nações Unidas (ONU), foi criada uma unidade de segurança 

humana, por intermédio da administração japonesa, chamada United Nations Trust Fund for 

Human Security cujo objetivo era reforçar a cooperação aos países e populações que sofreram 

e sofrem com processos de conflito armado de modo Top- Down.  

 

A humanização do desenvolvimento que se evidenciou nas décadas de 1970 e 1980 

teve sua continuidade durante a década de 1990. A comissão envolveu uma 

impressionante gama de acadêmicos, políticos e ativistas. Um papel preponderante 

primordial foi desempenhado pelo Diálogo da Sociedade para o Desenvolvimento 

Internacional. Em 1990, a mesa redonda realizou uma reunião de alto nível chamada 

                                                           
 

 



 
 

Economia da Paz na Costa Rica. Participantes incluindo o ex-presidente do Banco 

Mundial Robert McNamara, Olusegun Obasanjo da Nigéria, diretor executivo do 

UNICEF James Grant, Inga Thorsson (ministro sueco do desarmamento, conhecido 

por ela mais cedo trabalho sobre a relação entre desarmamento e desenvolvimento), 

Brian Urquhart e Richard Jolly (MACFARLANE; KHONG, 2006, pp.164-163)2.  

 

Durante esta década, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), em 1997, optou por estruturar seus relatórios tendo como base o papel que os 

Estados tinham sobre os refugiados. Ao apontar sobre as questões dos refugiados, o relatório 

visava esclarecer que os refugiados faziam parte de uma realidade onde a insegurança humana 

era existente. Portanto, era preciso que os representantes governamentais, as instituições 

internacionais, as organizações não governamentais permanecem vigilantes quanto ao direito, 

a segurança e a liberdade que os indivíduos têm.   

Diferentemente desta perspectiva, Martha Finnemore (2003) compreende, ainda que 

não utilize a expressão segurança humana, que desde o século XIX, já havia procedimentos de 

intervenção humanitária. Durante o século XIX, a intervenção humanitária tinha como 

preocupação a proteção de indivíduos, pertencentes ao estado interventor, que estivessem em 

eminente perigo. Ao longo do tempo, segundo a autora, os processos de intervenção 

humanitária mudaram tanto na maneira da abordagem, quanto no conteúdo. Houve um tempo 

em que as perspectivas realistas e liberais tinham destaque a partir de suas visões 

geoestratégicas e econômicas. Todavia, cada vez mais, ficava evidente que as teorias citadas 

tinham limitações.  

Era preciso compreender, para além destas perspectivas, que existiam estados que 

exerciam intervenções tanto de modo unilateral como por via multilateral e que não tinham 

necessariamente, interesses nestes estados de modo geoestratégico a exemplo da Somália. 

Após a segunda grande guerra (1945), as intervenções humanitárias tinham como propósito 

proteger indivíduos não pertencentes aos estados interventores, mas aqueles que em seus 

estados de origem sofriam com algum tipo de violência, coerção por parte do Estado.   

No que concerne aos elementos essenciais que caracterizam os estudos sobre 

segurança humana a nível regional, Mary Kaldor (2014, p.89) aponta que o Acordo de 

Helsínquia (1975) inaugurou os procedimentos sobre segurança humana tendo como alicerce 

a segurança, a cooperação econômica e social e os direitos humanos. No continente europeu, 

as mudanças aumentaram quanto à segurança humana, principalmente, diante da criação da 

Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (CSCE).  A CSCE fez com que a 
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dimensão humana na área do desenvolvimento ganhasse relevância tendo como referência a 

Reunião do Acompanhamento em Viena (1989) e o Acordo de Helsínquia.  

Outro pertinente ponto sobre os estudos da segurança humana e dos direitos humanos 

foi à criação da Comissão de Intervenção e Soberania dos Estados (ICISS) nos anos 2000 por 

parte do governo canadense e das fundações norte americanas. Segundo ICISS, ao realizar os 

procedimentos sobre a intervenção, a soberania não seria subtraída como princípio 

constitutivo das relações internacionais, mas como conciliador do princípio imperativo 

solidarista de proteger seres humanos em situações de risco (MACFARLANE, KHONG, 

2006, p.201).  

O ICISS também propôs que um certo número de princípios de precaução deviam 

ser satisfeitos. Uma intervenção deve prosseguir: intenção direta (o objetivo 

primário da intervenção deveria ser a travar ou evitar o sofrimento humano); último 

recurso (outras opções não militares deviam ser esgotadas antes da opção militar ser 

selecionada); Proporcionais (a escala, duração e intensidade da intervenção deve ser 

o mínimo necessário para garantir a proteção humana); Perspectivas razoáveis (a 

existência de uma possibilidade razoável de sucesso. Evitar o sofrimento e a 

probabilidade razoável de que as consequências de que a ação não seria pior do que 

as conseqüências da inação) (MACFARLANE; KHONG, 2006, p.201)3. 

 

Através do ICISS foi possível a criação do conceito de Responsabilidade de Proteger 

(R2P). Para Kaldor (2014, p.90) a Responsabilidade de Proteger (R2P) 4 fez com que a 

comunidade internacional passasse a ter como compromisso a utilização da intervenção em 

casos onde genocídios, limpeza étnica, violações dos direitos humanos ocorressem. Nestes 

casos, o uso da força poderia ser utilizado na medida em que o Estado que sofre com estas 

questões não consegue atuar. Com relação aos números, até 1990 havia em média cerca de 8 

operações de manutenção da paz pela ONU.   

 Em si, os processos de intervenção humanitária têm como alicerces a proteção de 

civis, a construção do Estado e da nação, reformas nos diversos setores, inclusive na área da 

segurança, do monitoramento eleitoral, no DDR (Desarmamento, Desmobilização e 

Reintegração), no apoio a sociedade civil e na assistência ao desenvolvimento. É neste 

contexto de segurança humana e intervenção humanitária que no âmbito do Conselho de 

Segurança da ONU (CSNU) foi criada a resolução 2011 tendo por objetivo, a proteção aos 

civis. 
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4 As raízes conceituais do R2P residem na afirmação de Francis Deng de "soberania como responsabilidade". Em 

resposta à superpotência após a Guerra Fria e as retiradas de militares na África e à necessidade de constituir 

formas regionais de gestão de conflitos como um substituto para os EUA assumirem responsabilidades (ver 

Deng et al., 1996). O R2P foi formalmente concebido nos anos 2000, na esteira da campanha do Kosovo, onde 

os estados ocidentais, sob a bandeira da OTAN, lançaram uma intervenção humanitária sem o consentimento do 

Conselho de Segurança (CHANDLER, 2012, p.220).  



 
 

 Ainda nos anos 2000, a iniciativa da criação do Tribunal Penal Internacional (TPI) foi 

importante na medida em que criava as regras e os mecanismos para os possíveis julgamentos 

sobre aqueles que cometeram crime contra a humanidade. Segundo Kaldor (2014, p.91), o 

Estatuto de Roma, fundamento jurídico da corte, foi adotado por 120 estados, em 17 de julho 

de 1998 e entrou em vigor em 1º de julho de 2002. A criação do TPI foi considerada como os 

resultados das crises humanitárias que ocorreram na Bósnia e em Ruanda. 

 É importante destacarmos que desde a Conferência em Barcelona (2003), alguns 

debates passaram a ser realizados quanto à segurança humana e o direito, e a segurança 

interna e externa. Nesse ínterim, existiu a tentativa de ampliar os estudos sobre a segurança 

humana, ou seja, os direitos dos indivíduos deveriam ir além das fronteiras sobre o 

desenvolvimento tendo como alcance, o nível global. Contudo, os mesmo estudos onde houve 

uma tentativa de alargamento passaram por situações complexas, sobretudo, após a Guerra 

contra o Terror.   

Diferentemente dos anos de 1990, os anos 2000 através das Guerras do Iraque e do 

Afeganistão fez com que outros olhares sobre a intervenção fossem questionados, 

principalmente, quando se abordava as justificativas sobre a autodefesa.  Em si, o século XXI 

possibilitou que intelectuais por um lado, defendessem as intervenções, no entanto por outro 

lado teve aqueles que retaliavam contra qualquer tipo e forma de intervenção (KALDOR, 

2014, p.93). David Chandler (2012, pp.213-215), outro expoente sobre os estudos de 

segurança, atesta que no decorrer do tempo, os discursos sobre segurança humana passaram 

por uma inflexão, sobretudo, após 2010, na confecção do relatório solicitado pelo então 

Secretário Geral das Nações Unidas Ban Ki-moon.  

Teóricos sobre os estudos da segurança humana constataram também que o uso da 

força passou ser proibido. Além disso, segundo os teóricos a inflexão dos estudos sobre 

segurança humana deu-se pela utilização de algumas palavras e/ou expressões como R2P e o 

conceito de resiliência. Com relação ao R2P, o discurso alterou: no lugar da expressão 

intervencionista passou a ser utilizado o termo proteção. Já no que concerne o termo 

resiliência, a terminologia aplicou-se, após um período, onde não houve uma intervenção. 

Assim sendo, à ênfase na capacidade em se adaptar positivamente e/ou com sucesso aos 

problemas externos ou a sensação de ameaça ganhou destaque (CHANDLER, 2012, pp.214-

216). 

Destacamos que a resiliência ou sujeito resiliente não deve ser confundido como 

aquele indivíduo passivo ou dotado de falta de agência, mas aquele que é concebido como um 



 
 

agente ativo capaz de alcançar a autotransformação. Ou seja, há uma perspectiva Bottom- up 

que passa a ser investida. Outra forma que vem sendo desenvolvida pelos estudos sobre 

segurança humana deve-se ao conceito de Biopoder tendo como base, as obras de Michael 

Foucault 

 

A IMAGEM FOTOGRÁFICA COMO ESPETÁCULO  

 

 A historiografia há muitos anos já informava que a fotografia teve suas origens no 

século XIX na era do imperialismo cultural. Durante aquele período e de certa forma como 

hoje, o jornalismo buscava explorar o trágico, a dor, elementos que compõem o gênero 

dramático como forma de ganhar visibilidade e business. Imagens de crianças, mães e 

mulheres que tiveram perdas de entes familiares durante as guerras eram as “vítimas” 

perfeitas para as vantagens que poderiam ser adquiridas. Desde que a fotografia surgiu já era 

possível enxergar a partir de múltiplos olhares o mundo que habitamos.  

Por meio das diferentes tonalidades, ângulos, enquadramentos, estéticas, foi possível 

analisar e compreender as diferentes visões políticas, econômicas, culturais e sociais que a 

fotografia pode expor. Num primeiro momento existe a sensação de que entendemos tudo que 

a fotografia buscou transmitir, no entanto ao observarmos a partir do senso crítico é possível 

verificar que existem outras questões que nossos sentidos não puderam perceber. Nem mesmo 

a legenda fotográfica é capaz de abordar todas as questões que a imagem transmite. A legenda 

pode num máximo influenciar, manipular e por vezes determinar um enquadramento de um 

determinado fato ocorrido. 

Nesse sentido, a fotografia é um símbolo linguístico onde mensagem, meio, signo, 

significado, significante são vistos. Cada vez mais, dá-se importância as ferramentas da 

comunicação, sobretudo, por parte dos Chefes de Estados e de seus respectivos assessores de 

comunicação. A importância que a ferramenta fotográfica exerce na vigilância e no controle 

populacional dos Estados Modernos ganham cada vez mais destaque (SONTAG, 2009). A 

câmera (fotografia) atua como um registro, uma prova incontestável de que algo aconteceu. 

Durante anos, a fotografia não era vista como objeto incontestável, americanos e europeus 

tinham desconfianças das representações que a fotografia transmitia. Desta maneira, a 

imagem passou a ser compreendida como aquela apresenta distorções (FEHREBACH; 

RADOGNO, 2008).     

 



 
 

Através das fotografias, o mundo se transforma em uma série de partículas; Onde 

passado e presente, um conjunto de anedotas e de Faits divers. A câmera torna a 

realidade atômica, gerenciável e opaca. É uma visão do mundo que nega 

interconectividade, continuidade, mas que confere a cada momento o caráter de um 

mistério. Qualquer fotografia tem múltiplos significados (SONTAG, 2009, p.16)5. 

 

Isto posto, verifica-se que a subjetividade do fotojornalista permite a partir de 

determinados framing ponderar que a neutralidade, a imparcialidade não existem na medida 

em que acessamos as histórias e os cotidianos das pessoas nas diversas partes do mundo. 

Susan Sontag (2009) entende que a fotografia não deve ser tratada apenas por um encontro 

entre um evento e um fotógrafo. Isto é, as tomadas das imagens é um evento em si, onde cada 

vez mais existe a capacidade de interferir, invadir ou mesmo ignorar o que esteja 

acontecendo. Com bem ressalta o comunicólogo e semiólogo Roland Barthes (2010), a 

fotografia silencia e constrói pseudos-verdades sobre uma população, um fato. A realidade na 

integra não se consegue ter acesso, apenas uma parte desta realidade.  

Nos momentos onde existem incitações aos mais diversos tipo de violência desde a 

física, a psíquica e/ou até mesmo simbólica a fotografia pode, mas não comente construir 

estereótipos. Durante as crises humanitárias da década de 1990, países como Ruanda e 

Somália tiveram suas histórias estampadas nas capas dos diversos jornais do mundo. A forma 

como as guerras civis eram abordadas nas manchetes dos jornais e nas fotografias 

apresentavam a população local de modo estereotipado onde os contextos históricos sociais, 

políticos, econômicos e culturais eram negligenciados. 

A busca pela audiência fazia com que os jornais e os jornalistas deixassem a 

sensibilidade de lado em prol da espetacularização. Segundo Debord (1997, pp. 14-19), o 

espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a própria sociedade, como uma parte da 

sociedade e como instrumento de unificação. Quando o espetáculo se apresenta como parte da 

sociedade, ele é expressamente o setor que concentra todo olhar e toda consciência. Pelo fato 

de esse setor estar separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência; a unificação 

que realiza é tão-somente a linguagem oficial da separação generalizada.  

Isto é, o espetáculo é o herdeiro de toda a fraqueza do projeto filosófico ocidental, que 

busca compreender a atividade dominada pelas categorias do ver; da mesma forma, ele se 

baseia na incessante exibição da racionalidade técnica específica que decorreu desse 

pensamento. A fotografia é mais um elemento que busca mostra e apresentar a “verdade” 

inquestionavel do mundo ocidental iluminsta.  
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A simbologia construída nas fotografias, disseminadas pelos meios de comunicação 

mainstream, pelas redes e organizações transgovernamentais colaboram ainda mais para a 

disseminação dos estereótipos e espetáculos sobre as tragédias das populações locais. As 

tonalidades utilizadas em tons fortes e quentes como o vermelho favorecem para a construção 

do imaginário sanguinário. Niels Nidjan (1999), em seu artigo sobre as emoções que as cores 

transmitem afirma que as cores são para muitas pessoas uma fonte importante de informação 

e exercer persuasão. A capacidade de persuasão e/ou dissuasão faz com que tomadas de 

decisão tenham como alicerce a interpretação fotográfica e estética. 

As cores têm poderes positivos e/ou negativos cujos efeitos podem ser quentes e/ou 

frios. Não há um consenso por aqueles que estudam as teorias das cores desde Von Goethe a 

Naz Kaya. Contudo, algumas características gerais podem ser extraídas: sentimentos como 

estresse, agressividade, fé, dignidade, depressão são alguns exemplos que evidenciam o 

impacto que as cores transmitem aos indivíduos. Elementos como luz, composição, exposição 

interferem neste processo de transmissão da informação. 

 A fotografia é uma forma dos múltiplos discursos entre o explícito e o implícito, das 

lógicas binárias, mas também da fronteira (não necessariamente entre o “bem e o mal”). A 

linguagem gráfica que ela dissemina pode, mas não somente, destruir o self. Quando a 

fotografia desmascara, denuncia e combate a ignorância ela exerce uma função social. Porém, 

quando ela colabora para o negligencimento da realidade ela reforça os rótulos, os equívocos 

e as distorções. Diferentemente dos primeiros analistas e estudiosos da imagem que 

compreendiam a arte da fotografia como aquela exercida pelos fotógrafos e fototojornalistas a 

partir do olho humano.  

Roland Barthes (1982) assegura que para além do olho humano existe o dedo- 

representante da técnica. Ou seja, não trata-se de um bom olhar, mas de uma boa técnica que 

permite que o obturador da câmera consiga captar. Assim é possível conseguir um melhor 

ângulo e/ou estética fotográfica capaz de ganhar notoriedade. Barthes (1982; 2015) vai além, 

interpreta que através das fotos, pode-se analisar as duas faces da moeda, haja vista que a 

fotografia de um jornal é uma mensagem. Ao mesmo tempo, a fotografia é também uma fonte 

emissora, um canal de transmissão e um receptor de conteúdos que contém texto, título e 

outras diversas unidades heterogêneas.  

A fotografia produzida pelos jornais possibilita aos espectadores enxergar múltiplos 

sentidos, posto que as reproduções das fotos permitem dualidades das mensagens. O 

semiólogo francês afirma que a fotografia revelada é um objeto composto por estéticas, 



 
 

ideologias. Essas composições fotográficas estão para além do que o olho humano pode 

observar. A fotografia é uma contingência pura, isto é, ela representa algo fornecendo 

detalhes que constituem o próprio material do saber etnológico. 

 Numa dimensão geopolítica, a fotografia geralmente é teorizada a partir de duas 

formas contraditórias. De um lado, a imagem torna-se um instrumento de exploração. Por 

outro lado, a fotografia carrega elementos onde há poder e política. Neste último segmento 

existem suposições quanto à forma de posicionamento dos atores sociais nas produções das 

imagens e seus modos operantes que acabam por interferir nos contextos sociais. O olhar 

sobre as interações fotográficas realizadas pelos fotógrafos e fotojornalistas empregam 

posições de dominação e colonização. Já os indivíduos que são fotografados tornam-se 

símbolos icônicos, explorados, subordinados diante da visão do ocidente sobre o Sul Global 

(NISSINEM, 2009, pp.251-252). 

 Nesse sentido, as fotografias mostram o potencial impacto que as imagens podem 

realizar quando a ausência de contextualização, quando existe a construção do discurso do 

martírio, das violências. As audiências almejadas podem se tornar um fiasco, quando há uma 

conscientização da sociedade com relação ao capitalizar o sofrimento humano a partir das 

transmissões de preconceitos, racismo, xenofobia. É possível realizar mudanças sociais desde 

que o espetáculo não seja alma do negócio. 

 Portanto, como lembra Nissinen (2009, p. 252), a regulação da imagem é vital para as 

organizações internacionais. Sua adoção permite e faz com que, as diretrizes institucionais 

sejam reguladas de modo que as imagens garantam o respeito à ética e a proteção dos sujeitos 

e onde haja dignidade, autenticidade e a solidariedade.  

 

 A ESPETACULARIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA HUMANITÁRIA NOS 

RELATÓRIOS DA HUMAN RIGHT WATCH NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

 

As crises humanitárias durante a década de 1990 em Somália e Ruanda mobilizaram a 

sociedade internacional através da divulgação de informações jornalísticas, reportagens, e das 

fotografias que construíam junto aos leitores e telespectadores um pathos. Muitas imagens 

divulgadas construíram no imaginaram da população mundial sentimentos de dó, compaixão e 

até mesmo empatia por uma causa e/ou por uma representação. A fotografia durante, mas não 

somente este período histórico, construiu um ethos. Ou seja, um conjunto de hábitos, 



 
 

costumes, crenças e elementos culturais são transmitidos de um grupo, sociedade por meio da 

imagem. 

Durante certo tempo, teóricos e analistas da imagem tratavam em suas obras e análises 

ênfases no conceito de beleza. Fotógrafos como Cartier-Bresson inauguraram um outro olhar 

sobre a fotografia, onde a égide da beleza e o afroditismo são rompidas. A ênfase sobre a 

humanidade mostrando suas imperfeições, suas mazelas, fraquezas, dificuldades ganham 

destaque. Mostrar essas questões citadas não tem necessariamente por objetivo explorar o dito 

“grotesco” como uma forma de audiência, de espetacularização circense, mas como uma 

forma de chamar a atenção do público para uma realidade existente. 

Fehrebach e Radogno (2008) afirmam que desde o final do século XIX, 

humanitaristas, jornalistas e missionários internacionais buscaram por intermédio da imagem 

angariar fundos e atenção dos principais Chefes de Estado e da opinião pública internacional. 

Na tentativa de convencer as instituições, Estados e a população de um modo geral era preciso 

fazer com que as imagens fossem seletivas, ou seja, outras questões que envolvessem as crises 

humanitárias como as catástrofes naturais não deveriam ser abordas. Logo, as imagens 

impactantes cuja representação do sofrimento humano teriam destaque.        

Ainda segundo os autores, as informações divulgadas pelos meios de comunicação e 

organizações internacionais não tratavam-se da maioria dos casos, apenas de insidentes 

isolados. Nessa perspectiva, as imagens que circulavam ao público, argumentavam, por meio 

de suas respectivas legendas, que o sofrimento não era merecido e deveria, portanto, ser 

atenuado. Ou seja, a dimensão ética e moral ganhava ênfase de modo que analistas e teóricos 

questionavam-se quanto as possíveis soluções poderiam ser conquistadas e/ou com que força 

e intesidade a extensão e o grau de dano ou benefício a fotografia poderia ocasionar 

(NISSINEN, 2009, p.247). 

As imagens humanitárias foram produzidas e disseminadas por indivíduos e 

organizações: ajuda, alívio, resgate, reforma, reabilitação e desenvolvimento- 

religiosos, morais, sociais e objetivos políticos vinculados a missões, agendas e 

identidades organizacionais (na linguagem contemporânea, vêm a ser chamados de 

"marca" organizacional) (FEHREBACH e RADOGNO, 2008, p.25)6. 

 

Biafra, Ruanda e Somália são exemplos de países que tiveram suas “histórias” 

contadas e disseminadas para mundo. Fome, miséria, insanidade mental, dor, lástima, pena, 

misericórdia são algumas das palavras que aparecem nas linguagens não verbais através das 

imagens fotográficas. Outras expressões destacadas nas imagens envolvem a fragilidade do 

Estado, da população, do colapso de uma nação. Todavia, poucas são as imagens que 
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mostram outras realidades destes países e/ou mesmo apresentam diagnósticos sobre o 

processo histórico durante e após o processo de colonização e descolonização. 

Não bastasse isso, as imagens exploram e reforçam os estereótipos quanto ao gênero, 

geralmente, articulam o “debate” sobre as mulheres. As crianças são outros exemplos da 

espetacularização e disseminação do discurso da pena. Muitas fotografias disseminadas pelas 

Organizações Não Governamentais Internacionais (ONGI’s) são constituídas por meio de 

acordos e contratos entre os jornalistas, fotógrafos e os dirigentes das ONGI’s cujos objetivos 

são a espetacularização da informação. Quando a imagem por vezes não encontra-se na 

composição desejada, ou mesmo no enquadramento algumas alterações e /ou mesmo 

adulterações são feitas. 

 

Como o Responsável pela informação do Departamento de Ajuda Humanitária e 

Protecção Civil da Comissão (ECHO) explica: Cada quadro está escrito ... [E] ither 

Eu preciso de uma imagem de uma mulher, com uma criança, naquela cabana, em 

que tempo devido ao sol [luz]. Queremos contar esta história. Ela [a mulher] foi 

informada e nós Siga-a ao redor. Ou então há uma distribuição em um dia particular 

- e estes são os cinco tiros: um tiro do saco, com logotipo, abertura do saco, 

distribuição de arroz, e as pessoas na distribuição farão [A cena] dez vezes na frente 

de você para que você obtenha esse tiro (NISSINEN, 2009, p.253) 7. 
 

Como afirmam Frohardt e Temin (2007), a construção e divulgação dos relatórios 

jornalísticos e das organizações internacionais exploram por vezes o grotesco de forma a 

amedrontar a sociedade. A seleção de imagens que circulam nos jornais, que envolve desde a 

escolha do ângulo até o uso de cores e a resolução, acentua ainda mais a espetacularização, a 

despersonalização e a desumanização. Outro método muito usado pela mídia é a criação de 

conteúdos que estimulam a resignação. Narrativas são construídas de modo a afirmar que o 

conflito é inevitável, acentuando ainda mais a violência (SHAPIRO, 2010). 

Outras demais crises humanitárias que acontecem no século XXI, como o caso de 

Alepo (Síria), ou mesmo as crises dos refugiados que cada vez mais ganham páginas e mais 

páginas dos noticiários internacionais são exemplos das espetacularização que ocorre quando 

os meios de comunicação e as organizações internacionais como a Human Right Watch 

noticiam em seus relatórios anuais e em seus boletins mensais. As imagens que seguem em 

anexo expõem também ideias que gravitam sobre o sentimento da solidariedade. 

 As mãos que salvam um recém-nascido junto a costa marítima encoberta por um céu 

um tanto quanto nublado. As pessoas que recebem a criança são mulheres, mulçumanas onde 
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há crianças no entorno representam a dualidade entre a vida e morte, entre a tragédia e alegria, 

entre o desalento e a esperança. 

A segunda imagem representa a violência física, simbólica, psíquica. A imagem vai 

além, evidencia a repressão, o poder das milícias, a miséria, a ausência da dignidade humana. 

O meio sorriso do soldado acoplado com uma arma de fogo e óculos de sol mostram a 

hierarquização e o descaso com a população local. Para aqueles que acessam ao conteúdo 

imagético constroem nos seus respectivos imaginários uma simplória visão da realidade. Ao 

acessarmos as fontes e conteúdos históricos de modo crítico observamos mais uma vez a 

ausência de contextualização e o uso teatral da imagem.  

O relatório do anos de 2014- referente a 2013 traz duas crianças dentro de uma escola 

que foi atingida pela Guerra da Síria na cidade de Alepo que já dura mais de 3 anos. A 

imagem apelativa de duas crianças cabisbaixa, com certo olhar de espanto e melancolia onde 

ao fundo vigas, paredes e colunas que sustentam o prédio destruído. Mas, a imagem vai além, 

ao fundo é possível observar a pomba da paz ou o cordeiro de Deus símbolo cristão 

representante do espírito santo símbolo da proteção, da doçura, da amabilidade, da inocência, 

da paz e da paciência (entendida aqui que dias melhores estão por vir após a tragédia).  

As letras musicais nas paredes referem-se a São João Batista que segundo o evangelho 

de Lucas, João Batista era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. 

Foi profeta e é considerado, principalmente pelos cristãos, como o "precursor" do prometido 

Messias, Jesus Cristo. Mais uma vez uma situação de insegurança humana é visualizada na 

imagem fotográfica. 

Os relatórios de 2013 e de 2012 apontam para a associação entre mulheres, islã, 

revolução, dor. A capacidade de não mais aceitar a realidade que se apresenta faz com que 

haja a mobilização e a resignação aos descasos que ocorrem nas regiões e países do Oriente 

Médio e na África. Todavia, é preciso destacar que o relatório de 2013, mostra em sua capa, 

uma mulher de modo frontal, coberta por um véu roxo e encoverta pelo tom da cor preta. A 

cor preta evidencia o luto, a tragédia, a morte, a elegância e ao mesmo tempo pode associar o 

poder. Já o roxo ou púrpura caracteriza o lado místico, significando a espiritualidade, a magia, 

transmitindo para o leitor a tristeza e a introspecção.  

Quanto ao relatório de 2012, a capa traz uma mulher com véu branco representa a paz, 

a pureza, a limpeza. Contudo, esta mesma mulher está segurando um bastão símbolo da 

resistência, da luta por dias melhores. O olhar contemplativo para o horizonte aponta para a 

obstestinada por uma causa que é muito maior do que a realidade que se mostra.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Lucas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Lucas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zacarias_(Sacerdote)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_(m%C3%A3e_de_Jesus)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Profeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Messias


 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Como percebido, a fotografia torna-se um excelente objeto para compreender as 

diferentes maneiras ao se tratar a realidade. Nas mais diversas crises humanitárias que o 

mundo já vivenciou e as que estás a vivenciar. A imagem fotográfica reproduz violências 

psíquicas, físicas, onde traumas e memórias podem ser revisitados. Muitas destas imagens que 

circulam neste mundo globalizado são caracterizadas pela ausência da contextualização 

histórica. A linguagem não verbal, a mensagem, o signo, significado e significante promovem 

os business e as diversas capacitação de recursos por meio da cooperação.  

Na atualidade, a fotografia continua padecer das diversas alterações e retoques 

fotográficos que corroboram para espetacularização. Todavia, há algo mais complicado que 

contribui para o espetáculo, as redes sociais. Nas redes sociais, diversas fotografias estão 

sendo, não apenas, alteradas, mas falseadas. Reportagens e matérias jornalísticas referentes a 

um determinado tema são acoplados a uma imagem que faz referência a algo do passado e/ou 

de um fato que nada tem relação com esta temática como forma de atingir o público.  

Ocorre que muitas destas imagens que deveriam promover a reflexão, a educação e o 

entendimento sobre as mais diversas culturas no mundo não acontece. A associação de 

imagens a símbolos religiosos como forma de promover o terror tornam-se cada vez mais 

perceptíveis realizadas por jornalistas e fotógrafos. A segurança humana que no transcorrer do 

tempo passou por mudanças e inflexões tornou-se um objeto de fácil apreensão pelo 

jornalismo. 

A dimensão e a espetacularização que a fotografia atinge aos mais diversos públicos 

pode incitar ao público. Cada vez mais pesquisas tanto das áreas das relações internacionais e 

dos estudos sobre comunicação evidenciam que o terrorismo promovidos pelos jornais 

acentuam a violência, a coerção e a retaliação daqueles que tem suas memórias e traumas 

invadidos. Mesmo com a tendência para o uso da expressão resiliência, ainda assim a 

fotografia consegue explorar o grotesco, a miséria que uma parcela da humanidade vivencia.  

Porém, diferentemente da década de 1990, há uma propensão das mídias na 

atualidade, em explorar as imagens onde as percepções sobre superação do indivíduo pós-

intervenção sejam cada vez mais evidenciadas. Isto não implica em dizer que a 

espetacularização diminuiu, pelo contrário ela se mantém, mas muda quanto forma na medida 

em que aborda certas questões.     
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